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RENDIMENTO DE FORRAGEM E DESEMPENHO ANIMAL DE UMA
PASTAGEM NATIVA MELHORADA SOB PASTEJO CONTíNUO E
ROTATIVO ..!/ .

Autor: Rogério Perin
Orlentador: Gerzy Ernesto Maraschin

RESUMO

Uma pastagem nativa melhorada foi avaliada sob
pastejo continuo e rotativo da primavera ao outono de 1987
a 1989 na Estaçao Experimental AgronOmica - UFRGS, Eldorado
do Sul. Os potreiros sob pastejo rotativo tiveram perlodos
de descanso de 7,21,35,49,63 e 77 dias, e 7 dias de
pastejo. A pressao de pastejo utilizada foi de 6Y.P.V. em
1987/88 e 8Y.em 1966/69, com animais azebuado de 12 - 18
meses como "testers" . Nao observou-se diferença
significativa (P>0,05) entre os sistemas de pastejo na
produçao de matéria seca, percentagem de leguminosas,
percentagem de inços, ganho de peso vivo médio diario e
ganho de P.V. por hectare. Com maiores periodos de descanso
houve aumento na percentagem de material morto no verao
(P<0,01) e diminuiçao na percentagem de "forragem" no
outono (P<0,05). De modo semelhante determinaram aumentos
na matéria seca disponivel (P<0,01) e residual (P<0,05),
enquanto que os ma iores vaLor-e s de prote Ina bruta foram
obtidos ~ym 21 dias de descanso (P<0,05). A expressao
an.dia.ha na primavera de 1968/89 foi maior no tratamento
de pastejo continuo (P<0,05). Os ganhos médios diários e
ganhos por hectare observados, atingindo respectivamente
0,710 kg e 279 kg evidenciaram ó valor da adubaçao e do
pastejo continuo na..oportunidade de contribuiçao da
pastagem nativa na elevaçao da produçao pecuária.

1/ Dissertac~o de Mestrado em Zootecnia, Faculdade de Agro-
nomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, (130p.) - Setembro de 1990.
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FORAGE YIELD AND ANIMAL LIVI:WEIGHT GAIN OF AN
IMPROVI:D NATIVI: PASTURE UNDER CONTINUOUS AND
ROTATIONAL GRAZING.~/

Author: Rogério Perin
Adviser: Gerzy Ernesto Maraschin

SUMMARY

An improved native pasture was evaluated under
continuous and rotational grazing, from spr1ng unt11 autumn
grow1ng seasons of the years 1987/88 and 1988/89, at the
Estaçao Experimental AgronOmica - UFRGS, Eldorado do Sul.
The pastures under rotational grazing rested for 7, 21, 35,
49, 63 and 77 days, after been grazed for 7 days. The
grazing pressure were 6~ B.W. during the first year and 8~
for the second. Zebu cross 12 - 18 month old steers were
used as tester animaIs. There wasn't any difference
(P>0,05) between grazing systems in dry matter production,
legume percentage, weeds, liveweight gains and gain per
hectare. W1th longer periods of rest there was an increase
in the dead plant material during the summer (P<0,01) and a
reduction in forage fraction during the autumn (P<0,05).
lt also determ1ned increases 1n available forage dry matter
(P<0,01) and residual dry matter (P<0,05), while the
highest crude protein values were o~ferved at the 21 days
of rest (P<0,05). The animal-day.ha was greater for the
cont1nuous grazing treatment during the spr1ng season of
1988/89 (P<0,05). The observed liveweight gains of 710 9
per steer pe.rday and 279 lcgof l1vewe1ght gain per hectare
for the season, promotes the value of the improved native
pasture and the continuous grazing for the contributing
opportunities to increase the livestock industry.

1/ M. Sc.
School
Alegre

D1s~ertat10n 1n An1mal SC1ence, Agr1cultural
Federal University of Rio Grande do Sul, Porto
(130p.) - September 1990.
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1. INTROnuçAO

A importancia das pastagens nativas para a
exploraç40 pecuaria no Rio Grande do Sul é óbvia se
observado que 92~ das pastagens s40 nativas e ocupam 61~
da área total do estado. Nestes campos predominam gramíneas
de crescimento primavero-estival que apresentam grande
reduç40 de produç40 e qualidade de forragem no perlodo
outono-inverno, com reflexos nos baixos índices de produç40
animal observados no Estado.

Também o uso de lotaçOes fixas, sem a observaç40 da
estacionalidade produtiva das pastagens influi nos
resultados obtidos na produç40 pecu4ria, além de permitir
um continuo processo de degradaç40 dos campos naturais,
pelo sub e superpastejo ocorrente em determinados perlodos
e muitas vezes pela necessidade da utlllzaç40 do fogo para
a eliminaç40 de sobras de forragem de baixa qualidade.

~ importante atentar para o caráter evolutivo da
pastagem natural que se apresenta como um ecossistema e
cujos problemas s40 fundamentalmente eCOlógicos, sendo os
herbívoros uma grande força desencadeadora de processos
evolutivos. Cabe ent40 ao homem a responsabilidade pelo
conhecimento das interrelaçOes do sistema como um todo para
a correta manipulaç40 dos fatores de manejo com vistas a
tornar mais produtiva a exploraç40 pecuaria, ao mesmo tempo
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que preserva o patrimônio genético disponlvel.
No nlvel atual da pecu~ria no Estado, pode-se

considerar que a produçao animal depende muito do nlvel
tecnolOgico existente, ou seja, das alternativas de manejo
disponíveis para a adoç30. Neste sentido, estudos críticos
que visem a obtencao de praticas destinadas a melhorar o
manejo de campos naturais devem ser realizados, buscando um
desenvolvimento científico, e tecnolOgico que permita o
equacionamento dos multiplos fatores envolvidos no sistema
sOlo-planta-animal. Estes estudos devem ser desenvolvidos
através de pesquisas locais pois além da vegetacao
apresentar reaç6es próprias e ánicas em seu ambiente,
proporciona o conhecimento das aptidOes zootécnicas deste
ambiente, possibilitando o ajuste de linhas de propostas no
sentido de permitir o aumento da produtividade da regi30.

Neste sentido, e acreditando ser o potencial da
pastagem nativa da regiao em estudo, em condicOes de
fertilidade de solo melhorada, superior aquele verificado
atualmente, a proposiç30 deste estudo foi a de avaliar o
potencial de produç30 desta pastagem nativa, submetida a
diferentes sistemas de manejo, pela produçao de matéria
seca, taxa de crescimento, alteracOes na composicao
botanica, ganho de peso vivo médio diário e ganho de peso
vivo por hectare. Buscou-se desta maneira a obtenç30 de
subsldios para a proposiçao de alternativas de manejo que
impliquem em uma exploraçao econômica mais racional e

rentavel.



2. REVISAO BIBLIOGRAFICA

2.1. ConsideraçOes sobre a produçao de forragem

A pastagem pode ser descrita em termos de vários
atributos como produç30 de materia seca, proporç30 de
espécies componentes, proporçao de diferentes partes das
plantas para cada espécie e composição química dos
componentes (SHAW et alii., 1976). Segundo MANNETJE et
alii. (1976) o peso é uma das mais importantes
características quantitativas da vegetaçao, dependendo dele
as estimativas de outros atributos, como a produçao de um
determinado componente e a quantidade de matéria seca da
forragem verde, e que influi no cálculo da disponibilidade
de forragem. Para PALADlNES (1972), a quantidade de
forragem disponível por hectare e aquela disponível por
animal, sao as informaçOes coletadas mais freqüentemente
nos experimentos de pastejo, embora muitas vezes a
quantidade de forragem disponível nao esteja relacionada
com o ren~~mento de produto animal obtido, principalmente
quando algum fator de manejo influencia no balanco entre
forragem e animal.

A determinaçao do
relativamente mais fácil de
correspondente a composiçao

rendimento de forragem é
ser obtida do que aquela
botanica, entretanto ambas
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estao sujeitas aos mesmos princIpios de amostragem. Em
experimentos de pequenas parcelas, a forragem pode ser bem
determinada pelo simples corte de toda a área útil,
desprezando-se as bordaduras. As dificuldades surgem em
áreas maiores e principalmente onde os animais estao

presentes.
Segundo LUCAS (1962), a presença de animais nao é

necessária na avaliaçao de pastagens,
salienta que eles sao extensivamente usados

estritamente
entretanto
porque o
simular a

pesquisador nao dispõe de outra maneira para
açao do animal em pastejo com a exatidao

su~iciente.
MANNLTJE et alii (1976) mencionam ser vital, para

programas de avaliaçao de pastagens, experimentos de
pastejo onde a produçao animal é medida, provendo um ajuste
final da pastagem em termos de produtos comercializáveis e
permitindo a avaliaçao econOm1ca dos resultados. Comenta
também que o modo e grau de desfolha pelo pastejo difere
daquele obtido no corte, com efeitos concomitantes na
produçao e composiçao da pastagem pelo p1sote10 e dejeções.

JONES et alii (1960) encontraram uma boa correlaçao
entre o rendimento de matéria seca de Macroptilium
atropurpureum submetido a cortes com o rendimento quando
empregaram animais como agentes de desfolhaçao. Apesar
disso os au~ores recomendam que as informações obtidas em
parcelas cortadas devam ser extrapoladas com cautela ~s
condições reais de pastejo.
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Para BLASER (1966) os expprimentos avaliados sob

cortes proporcionam maiores produçOes de matéria seca do

que sob pastejo, atribuindo esta diferença ao efeito

prejudicial dos animais sobre a pastagem, com o que

concorda HILLESHEIM (1988) mencionando que toda pastagem

submetida i\ ação animal sofre perdas em função do pisoteio

e dejeçOes, comumente admitidas em cerca de 30 y.

Outros autores como MOTT & MOORE (1970), NORRIS
(1972), HUMPHREYS & JONES (1975) e WATKINS & CLEMENTS

(1978), também recomendam o uso de animais na avaliação de

pastagem com o intuito de permitir a açao de fatores como

pisoteio, excreçOes, pastejo seletivo e dispersao de

sementes, obtendo assim uma estimativa mais real das

condiçOes de uso de uma pastagem.

Com o uso de animais nos experimentos e o

consequente aumento das áreas experimentais, torna-se
impossfvel a mediçao exata da produçao da pastagem· pelo

corte de toda a forragem da área, sendo necessário o

emprego de amostragens, as quais trazem consigo erros de

avaliação, já que sendo a amostra apenas parte de um todo,

o qual procura representar, nao tem exatamente

magnitude de_ste todo.

Para MOTT (1980) um grande problema

dos efeitos do pastejo sobre a produçao e

forragens é. a obtençao de medidas precisas

a mesma

na avaliaçao
u t í Lt zaç ão de

da forragem

existente em um dado momento, principalmente devido a

heterogeneidade dos componentes da pastagem, o que já era
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apontado por WILM et alii (1944), TOTHILL & PETERSON (1962)
e MANNETJE (1978).

Para reduzir o erro de amostragem, JOLLY (1954)
cita como recurso mais óbvio o aumento do número de
amostras. Como o erro é inversamente proporcional a raiz
quadrada do número de amostras, para reduzi-Io a um terço,
o número de amostras deve aumentar nove vezes. Sobre este
ponto, SHAW et alii (1976) comentam que, se o atributo a ser
medido é muito variável, a precisao da estimativa é
melhorada-pelo aumento do número de amostras.

OUtro erro que pode existir é aquele devido ao
observador e corresponde as observaçOes viciadas, obtidas
quando o observador tende, involuntáriamente, a evitar
aquelas partes da pastagem que segundo ele nao sao
representativas da vegetaçao dominante. Este é um erro
grave por ser impossivel de ser descoberto, além de nao
poder ser corrigido por formas matemáticas (PALADINES,·1972
). Para a obtençao de estimativas o autor sugere a
amostragem casualizada, com defin"içaoda altura de corte,
podendo o corte ser manuál ou mecanico.

Segundo MOTT (1973), os métodos para estimar a
produçao total ou a produç30 das espécies componentes da
pastagem baseiam-se na relaçao da produçao por área como
funçao da densidade e altura. Em áreas pastejadas a
produçao é determinada pelo corte de uma área pré-
determinada e a forragem colhida é pesada. O autor ainda
cita vários métodos e instrumentos desenvolvidos para
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estimar a produçao com base em medidas de altura e

densidade das pastagens. Esta relaçao é usada em estudos
que requerem frequentes estimativas da produçao sem o corte

da forragem, possibilitando estimar-se o volume da forragem

por unidade de área.

Ainda segundo MOTT (1973), o consumo de forragem

sob condiçOes de pastejo é avaliado pela estimativa de

produçao em áreas pastejadas e áreas protegidas. Num

sistema de pastejo rotativo, onde o período de pastejo nao
excede a 4 - 6 dias, estimativas da produçao antes e depois

do pastejo sao suficientes. Onde o pastejo excede este

período, gaiolas podem ser usadas para proteger áreas do

pastejo e permitir estimativas de produçao de forragem.

Neste caso, áreas nao protegidas sao cortadas juntamente

com aquelas protegidas para estimar a forragem colhida

pelos animais (KLINGMAN et alii, 1943).
Para SHAW et alii (1976), para parcelas grandes ou

experimentos de pastejo, o número de quadrados requeridos

para uma boa amostragem da área é ·muito grande, envolvendo,
muito trabalho e tempo, concordando com CAMPBELL & ARNOLD

(1973) que comentam que a estimativa da forragem nos

experimento~ de pastejo é muito trahalhosa se as amostras

da pastagem têm que ser cortadas, secadas e pesadas, e que

muitos métodos têm sido investigados objetivando a obtençao

rápida e acurada de amostras. Um destes métodos utiliza-se

de observaçOes visuais que podem ser transformadas em peso

pelo uso de procedimentos de calibraçao por regressao.
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WILM et alii (1944) propuseram o método de dupla
amostragem que consiste basicamente em dois procedimentos..
No primeiro o peso das amostras é determinado pelo método
convencional, de corte, secagem e pesagem das amostras,
enquanto que o segundo, envolve a estimativa visual de
amostras e, pela sua praticidade, pode ser efetuado em um
grande número de amostras. O passo seguinte consiste em ~
corrigir as estimativas com a utilizaçao de um coeficiente
de regressao obtido entre as amostras cortadas e suas
respectivas estimativas visuais. Desta forma, com as

estimativas visuais associadas com o corte direto da
forragem, os autores obtiveram um ganho de eficiência
relativa de 37Y. . Na mesma linha de açao, com somente cinco
amostras cortadas e um total de vinte observaçOes visuais,
cinco das quais coincidentes com os cinco cortes, GARDNER
(1967) conseguiu reduzir o coeficiente de variaçao no
rendimento de uma pastagem de 51Y. nas cortadas, para 27Y.

naquelas estimadas e corrigidas por regressao. Uma
metodologia mais ampla foi apresentada por HAYDOCK & SHAW
(1975) que desenvolveram outra alternativa para avaliaçao
visual do rendimento da pastagem, a qual denominaram
"Comparative Vield Method" .

2.2. Produçao da pastagem e desempenho animal

O sucesso da produçao animal começa com a
utilizaçao de animais de grande capacidade de resposta e
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pastagens que forneçam boas p~oduçOes e qualidade de

forragem a baixo custo. As plantas devem estar adaptadas ao

solo, clima e regime de pastejo. Além disto, no manejo de

pastagens é necessario manter a produção de Plantas ou de

misturas desejadas por longo tempo, controlar o pastejo de

modo que se consiga conciliar a produção e qualidade da
pastagem com a produção por animal e por área, urna vez que.

os valores máximos destes parãmetros não podem ser obtidos

simultaneamente, e também controlar o pastejo objetivando

prover a nutrição necessária aos animais, em função das

classes de ruminantes e ciclos de produção (BLASER et alii,

1986) .
A complexidade do sistema clima-solo-planta-animal

é devido em parte à alta interatividade natural dos
componentes. Por exemplo, o rebanho influencia a

produtividade da pastagem e a produção deste depende da

quantidade e da qualidade da forragem (MANNETJE et .alii,

1976). A quantia de forragem presente na pastagem em um

determinado momento representa o resultado lIquido do

processo de fotossIntese, respiração, morte e senescencla
de partes da planta e consumo por animais pastejando, além

de outros organismos, com o pastejo afetando a pastagem

pela desfolhação, dejeçOes e pisote10, ocorrendo

s1multaneamente e afetados pela taxa de lotacão e métodos

de pastejo. Com relação à desfolhação, deve-se considerar

o efe1to do modo de pastejo sobre o crescimento e

persistência da pastagem, onde frequência e intensidade de
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desfolhação são importantes (LEACH et alii, 1976).

O estabelecimento de sistemas de utilização de

pastagens deve ser relacionado com as características

morfológicas e fisiológicas das espécies forrageiras

(BLASER, 1966), sendo que quatro princípios regem o manejo,

quais sejam, carboidratos não estruturais, área foliar, a

interação destes e a origem de novo crescimento e emissão

de novos afllhos (BLASER et ali1, 1966).
MOTT (1960) define disponibilidade de forragem como

a quantidade de forragem presente no começo de um período

de tempo, mais aquela que é produzida durante o período, e

a forragem produzida, como aquela que é consumida pelos

animais, entretanto segundo MOTT (1967) avaliações dos

modelos de crescimento de plantas e respostas de pastagens

sob pastejo, têm demonstrado que um fator crítico para
prever a resposta ao pastejo em gramlneas é a rapidez com
que o ganho fotossintético recomeça após a desfoliaçãQ. Os

principais fatores controlando o re-crescimento são a

quantidade deperfiliação, o balanço e o fluxo de carbono

da planta. Enquanto a perfiliação parece ser genéticamente

determinada, o fluxo de carbono pode ser fortemente
influenciado por variações externas.

A prOdução de prOduto animal é dependente da

qualidade e da quantidade da forragem produzida, bem como

da conversão quando consumida pelo animal. A resposta do

animal ~ forragem é uma estimativa da sua qualidade total,

se se considerar o potencial do animal como sendo constante



11

e a forragem a única fonte de alimento. Já a produção de

forragem por área, em termos de unidades alimentares, pode

ser considerada como o aspecto quantitativo da produção

animal (MOTT, 1973).
A leguminosa tem como papel melhorar o suprimento

de protefna ao animal, participar como fonte de nitrogênio

~s gramfneas consorciadas e aumentar a fertilidade do solo.

O manejo portanto, deve procurar também manter~ uma

quantidade razoável de leguminosas, já que a produção total

da pastagem e o desempenho animal estão positivamente

relacionados com a produção de leguminosas (EVANS, 1982;

MANNETJE, 1974). A prática de adubação, por sua vez
possibilita maiores produçOes da pastagem além de afetar a

relação gramfnea-leguminosa.

BARCELLOS et alii (1980) obtiveram maior produção

animal com a utilização de adubação fosfatada em campo

nativo, com efetivo efeito residual do adubo, já que os

I

ganhos de

adubação.

modificada
espécies.

TREVINO (1982) observou que o rendimento da

forragem prOduzida, medida em termos de produto animal,

aumentou 66~ com a adubação, e também RANGEL (1986)

peso se mantiveram sete anos após a última

A composição florfstica da pastagem também foi

pela adubaçâo, com o aumento da frequência de

observou um ~umento na capacidade de suporte e no ganho de

peso por animal, com a aplicação de pequenas quantidades de

fósforo em pastagens nativas.
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2.2.1. Desempenho animal e taxa de lotaçáo

MOTT (1973) cita como parametros principais no
sistema planta-animal o produto por animal e o rendimento
de produto animal por área. Informações confiáveis sobre
estes parámetros mais aquelas sobre capacidade de carga,
sáo procuradas em experimentos de pastejo. A qualidade da
forragem pode ser expressa como ganho de peso vivo diário,
enquanto que o ganho de peso vivo por~área é uma medida de
qualidade e da produçáo da pastagem (BLASER et alii, 1986).
BOIN (1986) também cita como componentes básicos
determinantes da produtividade animal em pastagens, o
desempenho por animal e a capacidade de suporte, sendo o
primeiro funçáo do valor alimentlcio da forragem e do
potencial do animal, e o segundo funçáo do potencial de
produçáo de forragem por unidade de área.

Para MANNETJE et ali~ (1976) o ganho médio diário é
o maior critério na avaliaçáo de experimentos de pastejo,
sendo medido pela variação do peso vivo dos animais. O
ganho de peso é reflexo da qualidade do alimento ingerido,
sendo também um bom indicador de peso da carcaça. Já a
capacidade de carga é considerada inadequada como única
medida de produçáo por nao levar em conta as diferenças
individuais na produçáo animal entre tratamentos, náo sendo
assim uma m~dida de qualidade da pastagem. Com relaçáo as
medidas de rendimento de forragem em termos de ganho por
área, PETERSEN & LUCAS como(1968) classificam-nas
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defi~ientes por nao considerarem as necessidades de

forragem para mantença e para suprir o esforço do pastejo.

Lotaçao refere-se ao número de animais por area,

sendo independente da quantidade de forragem existente,

enquanto que capacidade de ~uporte refere-se a lotaçao na

pressao de pastejo ótima. Ja a pressao de pastejo é o

nümero de animais por unidade de forragem disponível, sendo

um critério que permite a similaridade de taxas de lotaçao

entre tratamentos (MOTT, 1960). Este é um critério

importante, ja que, devido a diferença entre outros fatores

de manejo, é possível ter tratamentos que, em uma mesma

taxa de lotaçao ,tenham diferentes quantidades de forragem

disponível aos animais, podendo ocorrer um super pastejo em
um tratamento, enquanto em outros pOde-se ter uma situaçao

de oferta de forragem a vontade. A pressao de pastejo pode

ser considerada como um parametro que proporciona uma

avaliaçao do potencial de severidade de desfoliaçao.e da

habilidade da pastagem em suprir os requerimentos de

matéria seca dos animais ( CAMPBELL, 1966b).

Para PETERSEN et alii (1965) a produçao por animal

e por area dependem da taxa de lotaçao, pois com poucos
animais a forragem nAo é totalmente utilizada, resultando

em baixa produçao por area, enquanto que, quando muitos

animais ~ao usados, a produçao por animal é reduzida por

insuficiência de forragem.

A relaçao entre taxa de lotaçao e ganho animal tem

sido alvo de diversas pesquisas. MOTT (1960) propôs uma
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relaçao curvilinear entre ganho por animal e taxa de

lotaçao enquanto RIEWE (1961) encontrou uma relaçao linear

negativa. JONES & SANDLAND (1974) desenvolveram um modelo

no qual o ganho de peso por animal est~ inversa e

linearmente relacionado com a taxa de lotaçao enquanto que

o ganho de peso vivo por hectare apresenta uma relaçao

quadr~tica com ela. Por este modelo, a taxa de lotaçao

ótima, onde é obtido o ganho m~ximo por hectare, é igual a

metade da taxa de lotaçao na qual o ganho de peso vivo por

animal é nulo, ou seja, somente mantença. Segundo PETERSEN
et alii (1965) o ganho por animal é constante com o aumento
da lotaçao até um ponto a partir do qual torna-se
inversamente proporcional. Este ponto foi definido como

aquele em que a forragem consumida é igual a produzida, e

onde todos os animais estao consumindo na sua capacidade de

ingestao.
MOTT (1960) sugere que a relaçao deve ser melhor

descrita em termos de pressao de pasteJo em vez de carga
animal, enquanto que MARASCHIN- (1986) observa que na

comparaçao entre espécies, consorciaçOes, nfveis de

adubaçao, métodos de pasteJo e experimentos de natureza

semelhante, onde o animal é usado para avaliar a produçao

da pastagem, é estritamente necess~rio que a pressao de

pasteJo imposta aos tratamentos seja igual, assim as

avaliaçOes sao feitas com os animais recebendo a mesma

oferta ou disponibilidade de matéria seca, sendo as
diferenças entao observadas devidas aos efeitos dos
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tratamentos.
Uma das maneiras para se manter uma pressao de

pastejo pré-determinada é a utilizaçao da técnica "put-and-

taxe", desenvolvida por MOTT & LUCAS em 1952, com a funçao

de adequar a disponibilidade de forragem ao consumo da

pastagem pelos animais. Por esta técnica, um grupo de

animais selecionados permanece na pastagem durante todo o

período experimental e sao denominados "testers", e sobre

estes sao realizadas as mediçOes de qualidade de forragem.
Um outro grupo de animais, denominados reguladores são

adicionados ou retirados da pastagem de acordo com a

disponibilidade de forragem existente e da pressao de

pastejo que se deseja impor. Sua funçao é utilizar a

forragem existente além daquela destinada aos testers e

procura-se com eles estimar a capacidade de suporte da

pastagem.
Segundo MOTT (1973) a aplicaçao da técnica. "put-

and-taxe" em experimentos de pastejo tem a vantagem de

manter o ndmero de animais em equilibrio com o suprimento

de forragem pela pastagem, sem a necessidade de colher-se o

excesso de forragem, além de fornecer uma estimativa da

capacidade de suporte da pastagem pelo pastejo real durante

o período de crescimento desta. OUtras vantagens do método

sao a mediçao das mudanças de qualidade da pastagem, se a

pressao de pastejo for em torno do 6timo, e controle da

intensidade de desfolha, especialmente quando a técnica é

combinada com o pastejo rotativo.
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2.3. Sistemas de pastejo

Três fatores fundamentais estão presentes em

qualquer situação de pastoreio com animais. São eles, dias

de pastejo, dias de descanso e pressão de pastejo

(MARASCHIN, 1966). Da combinação das duas prim~iras

variáveis surgem quatro métodos principais de utilização de

pastagens: pastejo continuo, pastejo rotativo, pastejo em

faixas e pastejo da forragem acumulada a campo, dentre os

quais, os dois primeiros são os mais utilizados e

discutidos, constituindo sistemas de manejo quando existe a
definição da disponibilidade de forragem ou das 10taçOes
empregadas (MELLA, 1980).

Ao contrário do sistema continuo, que é bem

definido, o rotativo possui inúmeras variaçOes, em função

do número de potreiros e da duração dos dias de pastejo e

de descanso (MANNETJE et alii, 1976).

Por definição, pastejo continuo é um sistema no
•

qual os animais permanecem em uma determinada área durante
todo o perlodo de prOdução desta ou durante todo ano,
podendo ou não variar a lotação durante este perlodo em

função da flutuação da disponibilidade de forragem.

No pastejo rotativo também pode se fazer uso de

10taçOes fixas ou variáveis, e em slntese consiste na

permanência dQS animais em um potreiro por um curto período

de tempo, após o qual são transferidos para outro,
retornando ao primeiro após encerrado o perlodo destinado
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para o seu descanso.
Para MANNETJE et alii (1976) é concebIvel que um

modelo deste sistema seja melhor que o pastejo contInuo,

enquanto outros possam ser inferiores, di~icultando ao

pesquisador saber qual a melhor rotação para cada cultura,

escolha esta na maioria das vezes, meramente subjetiva.

Consideram entretanto, necessária a investigação dos

e~eitos dos métodos de pastejo nas regiões tropicais. Já

segundo MARASCHIN (1986), a produção adicional possIvel de
ser obtida com o pastejo rotativo, geralmente não justi~ica
os gastos adicionais com cercas, aguadas e outras

exigências, a menos que as pressões de pastejo sejam altas.

Segundo o mesmo autor, as desvantagens que o

pastejo contInuo apresenta, como a seletividade de espécies

e áreas do potreiro, causando distribuição irregular de

dejeções e trans~erência de ~ertilidade do solo, como
também a possibilidade de aumento do número de inva~oras
quando a lotação empregada é muito alta, podem ser

superadas devido a praticidade e versatilidade do sistema.

No sistema rotatívo tem-se a vantagem da imposição

de um consumo rápido e regülar da forragem e também a

existência de um período de descanso e recuperação para as

plantas, considerado por MARASCHIN (1986) como exigência
mínima para a persistência de leguminosas tropicais perenes
na pastagem. Segundo HUMPHREYS (1966) este descanso tem

sido a razão para a recomendação deste sistema de pastejo,

partindo do pressuposto de que as plantas necessitam de um

•
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período de descanso para completarem o processo de

estabelecimento, para acumularem ou recuperarem o nível de

reservas da coroa e raízes da planta, para permitir a

regeneraç~o da pastagem sem interferência do animal, e

também para evitar que espécies preferidas sejam eliminadas.

Sobre este ponto, EVANS (1982) comenta que apesar

de nao existir nenhuma evidência de que o uso do sistema de

pastejo rotativo produz aumentos' substanciais na pr-oduç ão

animal, em relaçao ao contínuo, pode ser necessário deixar

a pastagem em descanso durante o período compreendido entre

a floraçao e a sementaçao, para permitir um aumento da

quantidade de sementes no sistema.

Como já foi observado, segundo BLASER (1966) o
estabelecimento de sistemas de utilizaçao de pastagens deve
estar relacionado com as características morfo16gicas das

espécies. Quando todos os fatores do meio ambiente s30

favoráveis, a velocidade de rebrote da pastagem. está

associada ao índice de área foliar e a concentraç30 de

glicfdios n~o estruturais que â planta utiliza para o

rebrote e a produç30 de afilhos, sendo que algumas plantas
podem ser pastejadas continuamente com pequenas vantagens
na produçao em comparaçao com o pastejo rotativo, enquanto
outras persistem e têm maiores produçOes com a utilizaçao

de cortes ou pastejo controlado (BLASER et alii, 1986).

A frequênc ia .e a intens idade de uti 1 t zac ão da pastagem, são

fatores importantes justamente por sua influência sobre

as características citadas, tendo efeitos pronunciados na
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produção e inclusive na persistência das espécies. Enquanto

a frequência de desfolha parece estar mais relacionada com

o método de pastejo, a intensidade está mais diretamente
ligada a lotação ou pressão de pastejo. Outra relação

importante que deve ser observada é aquela entre

intensidade de pastejo e resíduo, devendo permitir-se

neste, uma adequada área foliar para promover novo

crescimento.
Um sistema de rotação de pastagens, segundo

PALADlNES & LEAL (1962), poderia permitir o estabelecimento
de um equilíbrio entre o crescimento da pastagem e sua
remoção pelos animais, de maneira tal que seria possível

manter um nível de incremento de peso constante e até mesmo

superior, impedir o crescimento excessivo oao e

consequente amadurecimento da pastagem. Entretanto, ao

comparar o pastejo rotativo com o contínuo, não observou um

efeito positivo do primeiro, atribuindo esse resultado ~

incapacidade dos animais em manter um controle de
crescimento de espécies pouco palatáveis.

Para áreas temperadas, MANNETJE et alii (1976)

concluíram que o método de pastejo em si tem muito pouco

efeito sobre a produção animal, exceto em poucos casos onde

o maior componente da pastagem é afetado por um certo

sistema de manejo ou onde taxas de lotação muito altas são

usadas. Em regiOes tropicais, uma análise de resultados
publicados permitiu observar que a produtividade do pastejo

contínuo é tão bom quanto, ou as vezes melhor, do que
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algumas formas de pastejo rotativo.

Segundo BARRETO (1976) o ganho médio di~rio é

similar para os animais independentemente do método de

pastejo, em igualdade de disponibilidade e qualidade de

forragem, sendo que as diferenças encontradas nos trabalhos

seriam devido a fatores diversos como clima, solo, espécies

ou variedades, conservaçao de forragem, lotaçao e tipos de

animais utilizados. BLASER et alii (1959), WHEELLER (1962),
McMEEKAN & WALSHE (1963) e POOLEN & LACEY (1979) também

consideram a lotaç~o mais importante que o sistema

utilizado.

BARCELOS et alii (1960) ao comparar pastejo

continuo e rotativo em pastagem natural, com e sem

adubaçao, observou diferenças a favor do rotativo em torno
de 11,1~ na pastagem nao adubada e 13~ para aquela adubada,
apesar do efeito maior ter sido devido a adubaçao, que
permitiu um aumento no ganho de peso de 64.,6"no contf.nuo a

66,9~ no rotativo.

BLASER et al ii (1959)' observaram que altos

rendimentos sao obtidos no sistema rotativo, devido aos

maiores rendimentos de matéria seca pela alternancia de

períodos de utilizaçao com períodos de descanso, como
também pelos menores resíduos após o pastejo. Salientam que

o pastejo rotativofavorece a persistência das espécies,

enquanto que. o contínuo leva a degradaçao da pastagem. Já

McMEEKAN & WALSHE (1963) consideram um dos principais

potenciais do pastejo rotativo como sendo a possibilidade
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de conservaçao de forragem para posterior suplementaçao em

estações de menor crescimento.

MARASCHIN (1986) concluiu, através de uma rev1sao

de trabalhos, que o pasteJo contInuo é mais apto a oferecer

melhores rendimentos por animal do que o pasteJo rotativo

durante o perIodo de maior crescimento da pastagem, devido

a uma suposta menor pressao de pastejo. Passado este

período, e comum obter-se maiores rendimentos por animal

com pastejo rotativo, devido entao ao maior controle dos

estadias de maturidade, proporcionando maior quantidade de

folhas na pastagem. Isto nao ocorreria no pastejo contInuo

devido aos diferentes estádios de maturidade que
provocariam um pastejo desuniforme da área e um aumento das
áreas rejeitadas.

Como se observa pelo exposto, é grande a polêmica

sobre a existência de vantagens de um sobre o outro, sendo

que muito disto é devido ao fato de nao ser completamente

conhecida a real profundidade de influência dos fatores

morfo-fisio16gicos das plantas bem como de suas

interrelaçOes com outros fatores. Cremos entao serem ainda
necessários vários estudos sobre os métodos de pastejo,

visando avaliar n~o só a produç~o da pastagem e a retirada

de produto animal, como também observar, a médio e longo

prazo, o efeito dos métodos sobre a evoluçao da pastagem em

termos de suas espécies componentes.
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2.4. Composiç~o botanica

o estudo da composiçao botanica é um componente

importante da resposta da pastagem que contribui para uma

maior compreens~o dos resultados de experimentos, já que as

pastagens s~o constituídas por uma diversidade de espécies.

O con~ecimento da contribuiçao relativa de espécies

forrageiras bem como de plantas indesejáveis é importante

na avaliaç~o da produtividade de uma pastagem, sendo que a
composiçao botanica sozi~a é frequentemente um excelente
indicador do manejo e resposta ambiental, tornando-se

consequentemente, parte integrante de muitas pesquisas de

avaliaçao de pastagens (HUNT, 1964).

Segundo TOTHILL (1978) o termo composiçao botanica

implica na obtençao de informaçOes botanicas sobre áreas de

vegetaçao de modo que estas possam ser organizadas dentro
de uma estrutura pertinente aos objetivos da pesquisa,
sendo o nlvel na qual ela é determinada dependente destes

objetivos.

MANNETJE et alii (1976) e TOTHILL (1978) comentam

que diferenças no meio ambiente como as causadas pelo clima

e solos, e interferências tais como pastejo, irrigaç~o,

adubaçao e introduçao de espécies resultam em diferentes
vegetações. Também as espécies forrageiras diferem no valor

nutritivo e n~ palatabilidade para diferentes categorias de

reba~os, e estes podem ter grande influência sobre a

composiçao botanica da pastagem, sua produçao e composiç~o
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química. Consequentemente, torna-se importante em estudos

de pastejo, nos quais o desempenho animal é medido, incluir

a coleta de informações sobre a composiçâo botânica, como

uma maneira de permitir an~lises das interrelações entre o

comportamento de animais e plantas da pastagem (TOTHILL &
PETERSON, 1962). Nesta linha de raciocínio, TOTHILL et alii

(1978) comentam que a composiçâo botânica pode ser usada,

por exemplo, para contrastar diferentes pastagens nativas,

para descrever a variabilidade dentro de uma pastagem com

relação ao tipo de solo, ou para acompanhar mudanças

devidas a diferentes regimes de pastejo, auxiliando no

entendimento de como as diferenças no desempenho animal

podem ser devidas às diferenças entre as pastagens.
O animal em pastejo impõe ritmos diferentes de

crescimento a pastagem devido a compactaçâo do solo,

pasteJo seletivo e pisoteio, tendo ainda a deposição de

fezes e urina atuando de ~orma complementar (BLASER, ~966),

podendo induzir um processo de mudanças na comunidade

vegetal com reflexos no crescimento, propagaçâo e

reproduçâo de espécies (WATKINS & CLEMENTS, 1976). Por

outro lado SNAYDON (1981), descreve animais, plant~s e
microorganismos como componentes do ecossistema,

interagindo entre si. Outros componentes abióticos,

divididos principalmente em solo e clima, também interagem.

BRY~ (1970) comenta ser conhecido a muito tempo

que mudanças na composiçâo botânica de pastagens cultivadas

em regiões temperadas podem ser afetadas pelo corte,
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adubação e pasteJo. Nos trópjcos e subtrópicos h~

evidências de efeitos similares em pastagens nativas. Os

resultados obtidos por GlRARDI-DEIRO et alii (1985),

GONÇALVES ~ GlRARDI-DEIRO (1986) demonstram a evolução da

vegetação em função destes fatores.

VRIES ~ BOER (1959) descrevem a ocorrência da

dinâmica vegetal nas pastagens da Holanda onde a comunidade

varia de mês a mês em resposta ao seu ritmo biológico e, de

ano para ano, devido a habilidade de algumas espécies em

substituir outras. GOLDSMITH ~ HARRISON (1976) complementam
que o padrão da vegetação de uma determinada área pode

sofrer mudanças direcionais, diferente destas ciclicas em

função do meio ambiente, onde as comunidades sâo

substituldas por outras de composição e estrutura

diferentes.

TORSSELL (1973) desenvolveu uma técnica para

quantificação da estabilidade dos componentes da pasta·gem e
propOs um modelo para o estudo de fatores ambientais
determinando a relação anual gramlnea/leguminosa.

Diferentes processo~ da planta tem diferentes ambientes

ótimos, e a predominância de certas plantas surgem de sua

grande capacidade de explorar fatores favoráveis de

crescimento e sua resistência a condições particulares de

stress. O ciclo de regeneração natural foi dividido pelo
autor nas fazes de germinação/estabelecimento, competição

no perlodo de crescimento, e produção de sementes, cada uma

delas constituindo um "filtro" e afetando o balanceamento
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das espécies na pr6xima fase. HUMPHREYS & JONES (1975)
incluiram um quarto filtro, a manutençao de reservas de
sementes no solo, salientando a necessidade de estudos de
longa duraçao para monitoramento das mudanças na pastagem e
da necessidade de coleta e associaçao de dados para o
entendimento das causas das mudanças botanicas e de
produtividade.

DYKSTERHUIS (1951) ja indicava a necessidade de um
maior conhecimento das respostas das plantas ao pastejo e
as press6es diversas que o meio exerce buscando encontrar e
aplicar praticas de manejo que possibilitem a obtençao de
maior produtividade através da melhor uti1izaçao dos
principios da ecologia. Do ponto de vista do carater
evo1utivo da pastagem, o objetivo de um sistema de pastejo
(TOTHILL, 1976) deve ser o de otimizar a produçao da
pastagem, sustentando por longo tempo a produçao animal,
enquanto mantém a estabilidade da mesma.

Experimentos em pastagens devem incluir,
preferencialmente, a presença de animais em pastejo
implicando no uso de areas de terra relativamente grandes e
em consequência ha necessidade de utilizar-se um método
rapido e confiavel para a obtençao de informações inerentes
a vegetaçao para a interpretaçao da resposta animal e sua
extrapo1açao (HANSON, 1934 e COSTA & GARDNER, 1964).

A quantificaçao da produçao e composiçao botanica
de pastagens tem merecido muita atençao por parte de
pesquisadores. Segundo LEASURE (1949) a preocupaçao tem
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sido o desenvolvimento de métodos que permitam a obtençao

de boas estimativas destes componentes com um mínimo de

gastos em tempo e trabalho.

A impossibilidade de examinar-se individualmente
cada planta em uma pastagem torna necessária a utilizaçao

de amostragens e estas podem nunca representar a vegetaçao

como um todo, implicando na necessidade de se adotar bons

métodos de amostragem. TOTHILL & PETERSON (1962) comentam

que a amostragem e análise botanica estao entre as mais, se

nao forem as mais difíceis técnicas envolvidas na pesquisa
•em pastagens. Estas dificuldades sao devidas a natureza

altamente variável da forragem na pastagem, prinCipalmente
daquela denominada nativa ou natural, tornando a amostragem
precisa difícil.

Para WILM et alii (1944) e HAYDOCK & SHAW (1975) o

principal problema na determinaçao da composiçao botanica

também reside na heterogeneidade dos componente~ da
pastagem.

TOTHILL & PETERSON (1962)-dividem o estudo botanico
em duas partes, uma relativa a flora e outro a vegetaçao.
As avaliações florIsticas podem ser fornecidas por simples

listas compiladas para uma área pelo método de Braun-

Blanquet (1932). Esta avaliaçao entretando, embora forneça

importantes informações taxonOmicas e de distribuiçao

geografica, deve ser considerada empIrica, dando poucas

informações sobre a estrutura e a frequência entre unidades

da vegetaçao. Com relaçao a vegetaçao os autores comentam
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dos trabalhos de pesquisa

feita por BROWN (1954), que

nümero, peso, frequência de

que a maioria

classificação

categorias:

consideram a

engloba quatro

ocorrência e

cobertura.

Segundo VRIES & BOER (1959) as analises de

pastagens tem sido feitas principalmente por dois métodos,

peso seco e frequência, ambos dando informações sobre a

produtividade. O primeiro determinando a produtividade na
época da analise e o segundo, o potencial produtivo.

A determinação da composição botânica através do
corte, separação manual e pesagem é unanimamente

considerada como a mais precisa (BROWN, 1954), sendo a sua

expressao em percentagem de peso o metodo mais utilizado em

experimentos de pastejo (TOTHILL & PETERSON, 1962).

Complementando, TOTHILL (1976) afirma ser o peso o critério

mais ütil a se avaliar quando o objetivo do trabalho é a
obtenção de uma estimativa da composição da vegetação
disponível para a avaliação da prOdução animal.

•



3. MATERIAL E MI:TODOS

3.1. Caracterizaçao da área experimental

3.1.1. Local do experimento

o experimento foi conduzido na Estaçao Experimental

AgronÔmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, km

146 da rodovia BR-290, munlcipio Eldorado do Sul, Rio

Grande do Sul, na regiao fisiográfica da Depressao Central,

situada a 30005'52" de latitude sul e 51039'08" de

longitude oeste, com altitude média de 46m.

3.1.2. Clima e solo

o clima da regiao, pela classificaçao de KOPPEN, é

do tipo Cfa, correspondente a subtropical úmido (MORENO,

1961). A temperatura média anual é de 19,30C, sendo julho o

mês mais frio (140C) e Janeiro o mês mais quente
•o(25,6 C)"

A precipitaçao média da reglao é de 1322mm, com a maior

ocorrência no perlodo de maio a setembro. A umidade
relativa média é de 77~, e a insolaçao média de 2303 horas

por ano. No Apêndice 1 sao apresentados alguns dados

meteoro16gicos referentes ao perlodo de conduçao do

experimento.
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° solo da área experimental pertence a unidade de

mapeamento Arroio dos Ratos, ou Laterita Hidromórfica pelo

sistema brasileiro, descrito por MELLO et alii (1966) como

solos rasos, imperfeitamente drenados e com relevo

suavemente ondulado. A textura predominante é a franco-

arenosa, com pH em água de 4,5 a 5,0. Apresenta baixos

valores de fósforo, matéria orgânica, alumínio trocãvel,

soma de bases e saturação de bases.

° resultado das análises do solo da área são

apresentados no Apêndice 2.

3.1.3. Vegetação da região

RAMBO (1956) descreve a vegetação campestre da

Depressão Central como predominando o campo limpo e seco.

Na regiáo carbonifera entre Butiá e Arroio dos Ratos, as

coxilhas se achando revestidas por um tapete gram·ináceo

muito uniforme, repartido por fracas formaçOes de galerias
e porçOes de mata breJosa. MORENO· (1972) concorda com esta

descric:;aopara as proximidades de Arroio dos Ratos.

3.2. Hist6rico da área

Originalmente a área do experimento era campo

nativo. De J~neiro a fevereiro de 1978 efetuou-se o preparo

do solo, constando de uma primeira aração seguida da
aplicação de 2 toneladas de calcáreo dolomltico por
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hectare, e urna segunda araçao seguida de duas gradagens e

compactaçao do solo com rolo. Posteriomente efetuou-se a

semeadura de uma mistura forrageira composta de Paspalum

guenoarum Arech e Desmodium -intortum (Mill.) Urb.,

juntamente com a aplicaçao de 500 kg de superfosfato

simples e 330 kg de cloreto de potássio por hectare. Em

outubro de 1978 foi aplicado 500 xg de formula 5-20-20. De

dezembro de 1978 até junho de 1979 a consorciaçao foi

submetida a avaliaçao utilizando os sistemas de pastejo

continuo, com pressao de pastejo de 5,0%, e rotativo, com 7

dias de pastejo e períodos de descanso de 14, 28, 42, 56, e

70 dias, combinados com presSÕes de pastejo de 2,0; 3,5;

5,0; 6,5 e 8,0% (MELLA, 1980).

Em agosto de 1979 foi feita a ultima adubaçao

aplicando-se 100 xg de P20S (1/2 superfosfato triplo, 1/2
superfosfato simples) e 100 xg/ha de K20. De novembro de

1979 até julho de 1980 procedeu-se novamente uma avaliaçao

igual a anterior (IRULEGUI, 1982). Em 1981 ocorreu o estudo

fitossosiologico (ROSITO, 1983). De 1982 até 1984 a área

permaneceu

coleta de
SOUZA, 1989.

em evoluçao sob pastejos intermitentes,

observações. De 1985-1987 ocorreu o estudo de

sem

3.3. Descriçao da vegetaçao da área experimental

SOUZA (1989), através de levantamentos botanicos na

área, registrou a ocorrência de 210 espécies, distribuídas
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por 37 fam1lias, em 113 gêneros. Entre as fam1lias 8 eram

Monocotiledôneas, com 40 gêneros e 86 espécies. As outras

29 fam1lias eram de Dicotiledôneas, com 73 generos e 124

espécies. A fam1lia Gramineae apresentou-se como a mais
numerosa, com 25 gêneros e 58 espécies, seguida da

Compositeae com 24 gêneros e 46 espécies, Leguminosae com

13 gêneros e 20 espécies, Cyperaceae com 7 gêneros e 12

espécies, Rubiaceae com 4 gêneros e 12 espécies e

umbiliferae com 4 gêneros e 7 espécies. Estas fam1lias

contribuiram com 70% do total das 210 espécies registradas,

sendo que Gramineae e Compositeae responderam por 27 e 22%
respectivamente, do número total de espécies.

Os gêneros mais destacados foram Paspalum (8

espécies); Eragrostis, Pteurocaulum e Borreria (6

espécies); Briza (5 espécies); e Andropogon, Axonopus,

Deamodjum, Eryn9ium, Gamochaeta, Paaicum, Senecio, Setaria,

e Yernonia (4 espécies).

A área pode ser considerada como

regeneraçao, pela total deteríoraçao do

espécies introduzidas e o retorno gradual
nativa.s (ROSITO, 1983 e SOUZA, 1989).

campo em

"standM das
das espécies

Na Tabela 1 sao apresentados o número de gêneros e

espécies e na Tabela 2 sao discriminadas as espécies

registradas por SOUZA (1989).
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TABELA 1 - Número de gêneros e espécies das famílias hota-
nicas registradas.

Famllias Número

Gêneros Espécies

25 58

24 46

13 20
7 12
4 12

4 7

:; 6

3 4

2 4-

2 2

2 2

1 5
1 3
1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

19 19
113 210

GRAMINEAE

COMPOSITAE

LEGUMINOSAE

CYPERACEAE

RUBIACEAE
UMBELLIFERAE

IRIDACEAE

SCROPHULARIACEAE

VERBENACEAE

CARYOPHILACEAE
CONVOLVULACEAE

JUNCACEAE
OXALIDACEAE

ACANTIIACEAE

EUPHORBIACEAE

MALVACEAE

POLYGALACEAE

SOLANACEAE

Famílias com uma espécie

TOTAL

Fonte: SOUZA (1989)
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TABELA 2 - Famílias e espécies botanicas registradas na
área experimental.

FamUia Espécie

ACANTIIACEAE

AMARANTHACEAE

CARYOPHYLACEAE

CISTAC:EAE

COMPOSITAE

RueIIia morongii Britt.
RueIlia sp.

P~a~~ia tuberosa (Spreng.) Hick.

Cerastium glomeratum Thuil.
Silene in~lata Smith

Helianthemum brasiliense (Lam.) Pers.

Aspilia montevidensis (Spreng.) O.Kuntze
Baccharia cilindrica (Less.) De.
Baccharis trimera (Less.) DC.
Bidens sp.
Chaptalia exscapa (Pers.) Baker
Chaptalia integerrima (Vell.) Burk.
Chaptalia sinuata (Less.) Baker
Chevreulia acumiData Less.
CODyza bonarieDsis (L.) Cronquist
CODyza chilenaia Spreng
Elephantopua mollis H.B.K.
Eupatorium macrocephalum Less.
Eupatorium aubhastatum Hooker, et Arnott
Facelis retusa (Lam.) Sch. Bip.
Gamochaeta americana (Mill.) Weddell
Gamochaeta ~alcata (Lam.) Cabr.
Gamochaeta spicata (Lam.) Cabr.
Gamochaeta aub~alcata (Cabr.) Cabr.
Holocheilus brasiliensis (L.) Cabr.
Hypochoeris brasiliensis (Less.) Gris.
HYPochoeris megapotamica Cabr.
Hypocboeris pampasica Cabr.
Lucilia acuti~olia (Poir.) Casso
Ortbopappus angusti~olius (Sw.) Gleason
Plucbea sp.
PterocauloD alopecuroides (Lam.) DC.
pterocaulon angusti~olium DC.
PterocauloD interruptum DC.
Pterocaulon lorentzii Malme
Pterocaulon polyatachyum DC.
Pterocaulon purpurasceDs Malme
Senecio brasiliensis (Spreng.) Less.
Senecio haterotrichua De.
Senecio pinnatua Poir.
Senecio Selloi (Spreng.) DC.
Solidago chileDsis Meyen
Soliva pterosperma (Juss.) Less.

continua

IEMSRAPA - SID I cPAI' I RR.\
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TABELA 2 - Continuaçao

Famllia Espée ie

Spilantbes arnicoídes De.
Stenacbaenium campestre Baker
SteDacbaenium megapotamícum (Spr.) Baker
Stevía cínerascens Seh. B1p.
Tríxís strícta (Spreng.) Less.
Vernonia ~lexuosa Sims
Vernonía megapotamíca Spreng
Vernonia nudi~lora Less.
Vernonia sellowii Less.

CONVOLVULACEAE Dícbondra sericea Sw.
Evolvolus sericeus Sw.

CYPERACEAE Abildgardía ovata (Burm. Fil.) Kral
Carex sororia Kunth
Cyperus cayenDensis (Lam.) Britton
Cyperus entreríaDus (Boeek.) Barros
Cyperus luzulae (L.) Retz.
Cyperus meyeaniaDus Kunth
Cyperus obtusatus (Presl) Mattr. et

Ku.kRnt
Cyperus re~lexus Vahl
Eleocbarís viridaDs Kukenth.
Fimbristylia diphylla (Retz.) Vahl
RJJyncbospora sp.
Scleria bírtella (L.) Urban

DROSERACEAE
EUPHORBIACEAE

Drosera sp.

Euphorbia seIIoi (kl. et Gke.) Boiss.
Eupborbia sp.

GRAM INEAE Agrostis montevidensis Spreng_ ex Ness
AndropogoD Iateralis Ness
Andropogon macrotbrix Trin.
Andropogon selloaDus (Hack.) Hack.
ADdropogon terDatus (Spreng.) Ness
Aristida jubata (Arech.) Herter
Aristida laevis (Ness) Kunth
AxODOPUS a~~iDis Chase
AxODOPUS purpusii varo glabrescens Valls

(lnéd1 to)
Axonopus Jesuiticus (Araujo) Valls

(inédito)
Axonopus sp.
Bríza macrostacbya (Presl) Steud.
Briza minor L.
Briza poaemorpba (Presl) Henr.

continua
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TABELA 2 - Continuaçao

FamIlia Espécie

Briza ru~a (Presl) Steud.
Briza subaristata Lam.
Calamagrostis virjdi~lavescens (Poir.)

Steud.
Cbloris retusa Lag.
Coelorbacbis selloana (Hack.) Camus
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Eleusine tristacbya (Lam.) Lam.
Eragrostis airoides Ness
Eragrostis babiensis Schultes
Eragrostis lugens Ness
Eragrostis neesii Trin.
Eragrostis polytbrica Nees
Era9rostis virescens Presl
Eriathua an9uati~oliua Nees
Gymnopo90n burcbellii (Munro) Ekman
Leptocorypbium lanatum (H.B.K.) Ness
Lolium multi~lorum Lam.
Panicum decipiens Ness ex. Trin.
Panicum 90uinii Faurn.
Panicum milioidea Ness ex Trin.
Panicum aabulorum Lam.
Paspalum ionantbuD Chase
Paapalum dilatatum Pairo
Paspalum 9uenaarum Arech.
Paspalum nicorae Paradi
Paspalum notatum Fi.
Paapalum plicatulum Michx.
Paspalum pumilum Ness
Paspalum urvillei Steud.
Pbalaris an9uata Nees ex Trin.
Piptocbaetium montevidense (Spreng.)

P~rDdi
Piptocbaetium ruprecbtianum Desv.
Piptocbaetium stipoides (Trin. et Rupr.)

Hackel ex Arech
Poa lan1gera Nees
Rbyncbelytrum repens (Willd.) C.Hubbard
Scbizacbyrium microstacbyum (Desv.)

Roseng.) Arr. et Izag.
Scbizacbyrjum tenerum Ness
Setaria ~iebrigii Herrm.
Setaria geniculata (Lam.) Beauv.
Setaria spbacelata Stap~ et Hubbard
Setaria vaginata Spreng.
Sporobolus indicus (L.) R.Br.
Stipa sp.
Vulpia bromoidea (L.) S.F. Gray

Continua
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TABELA 2 - Continuaçao

Famllia Espécie

HYPOXIDACEAE

IRIDACEAE

Hypoxi~ decumbe~ L.

Herber1ia pulchella Sweet
Sysyrincbium sp. 1
SysyriDchium sp. 2
Sysyrincbium sp. 3
Tigridia sp. J
Tigr idia sp , 2

JUNCACEAE JUDCUS capillaceus Lam.
JUDCUS densi~lorus H. B. K.
Juncus dicho1omus E11iot
Juncus margina1us Rastkov
JUDCUS sellowianus Kunth

LABIATAE Pe11odon longipes St. Hi1.

LEGUMINOSAE Aeschynomene ~alca1a (Pair.) DC.
Cassia repens Vag.
Cli10ria nana Benth.
Cro1alaria balansae Michx.
Desman1bus depressus Humb. et Banpl. ex

Willd.
Desmodium adscendens (Sw.) DC.
Desmodium barba1um (L.) Benth.
Desmodium incanum DC.
Desmodium intortum (Mill.) Urb.
~alactia marginalis Benth.
Lupinus linearis Desv.
Lupinus sp.
~crop1ilium pros1ra1um (Benth.) Urb.
Rhyncbosia diversi~olia M. Micheli
S1ylosan1hes leiocarpa Vogo
S1ylosan1bes mon1evidensis Vag.
Tri~D~ium dubium Sibth.
Tri~olium polymorphum Pairo
Trj~oljum repens L.
20rnia sp.

LILIACEAE Hothoscordum bonariense (Pers.) Beauv.

LINACEAE Clioccoca selagjnojdea Rog. Mild.

LYIliRACEAE Cuphea calophylla Cham et Schlecht

MALVACEAE Sida rhombi~olia L.
Slda sp.

continua
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FamIlia

TABELA 2 - Continuaçao
Espéc ie

MELASTOMATACEAE

MORACEAE

MYRTACEAE

o.i:N01lJF.RACEAE

ORCHIDACEAE

OXALIDACEAE

PLANTA(jINACEAE

POLY<lALACEAE

POLYfjONACEAE

PRlMULACEAE

RUBIACEAE

SCROPHULARIACEAE

Tiboucbina gracilis (Bpl.) Cogn.
Doratenia braailienaia Lam.

Campomaneaia aurea Berg.

Oenotbera sp.

Habenaria cf. parvi~lora Lindl.

Oxalis brasiliensis Lodd.
Oxalis eriocarpa DC.
Oxalis sp.

Planta90 lanceolata L.
PolY9a1a australia Benn.
PolY9ala sp.
Rumex ap.

Ana9alis arvensis L.

Borreria brachystemonoides Chamo et
Schlecht.

Borreria capitata (R. et P.) DC. varo
tenella (H.P.K.) Steyerm

Borreria equisetoides Chamo et Schlecht.
Borreria eryn9ioides Chamo et Schle~ht.
Borreria ~asti9iata «(jriseb.) Schum.
Borreria verticillata (L.) (j.F.W.Mey
Diodia alata Nees et Mart.
Diodia dasycephala Chamo et Schlecht.
Gali~uru9uayense Bacig.
Rbicardia 9randi~lora (Cham. et

Schlecht.) Steud.
Rhicardia humistrata (Cham. et

Schlecht.) Steud.
Rhicardia stellaris (Cham. et Schlecht.)

s t eud.

Espécie indeterminada
Linaria canadensis (L.) Dum.
Mecadonia montevidensis (Spreng.)

Pennell
Scoparia sp.

Continua
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TABELA 2 - Continuação

Famllia Espécie

SOLANACEAE Solanum sysymbrifolium Lam.
Solanum sp.

STERCULIACEAE Waltber'ia douradinba St. Hil.

'TIJRNERACEAE TUrnera sp.

UMBELLIFERAE Apium leptopbyllum (Pers.) F. Muell.
Centella birtella Nannf.
Eryngium ciliatum Chamo et Schlecht.
Eryngium elegans Chamo et Schlecht.
Eryngium borridum Malme
Eryngium sanguisorba Chamo et Schlecht.
Hydrocotyle exigua (Urb.) Malme

VERBENACEAE Glandularia sp.
Verbena moDtevidensis Spr.
VerbeDa sp. 1
VerbeDa sp. 2

VIOLACEAE Hybantbus bicolor (St. Hil.) Baill.

Fonte: SOUZA (1969).
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3.4. Tratamentos e delineamento experimental

o experimento foi conduzido em um

completamente casualizado (ncC) com duas

consistiu na avaliaçao dos métodos de pastejo

delineamento

repetições.

contInuo e

rotativo, ambos com pressão de paste.jo de 6% do peso vivo

em 1987/88 e 8% do peso vivo em 1988/89. Avaliou-se seis

sistemas de pastejo rotativo, todos com um perIodo de

pastejo de 7 dias e com perIodos de descanso de 7, 21, 35,

49, 63 e 77 dias.
Entre os rotativos apenas os tratamentos com 21 e

35 dias de descanso (DD) tinham suas rotações completas com

a utilização de 4 e 6 potreiros por repetição

respectivamente. Os tratamentos referentes aos outros DD
nao tinham rotações completas pela limitação de área e

infra-estrutura, considerando por exemplo que, para
completar a rot ac ão nas duas repetições do tratamento .de 77
DD, seriam necessários 24 potreiros. Sendo assim apenas no

tratamento de pastejo continuo e naqueles rotativos com 21

e 35 dias foi possível ~ obtençao de medidas referentes ao

ganho de peso por animal e por área, enquanto nos outros a

avaliação se limitou as outras variáveis agronOmicas de

avaliaçao da pastagem. Nestes tratamentos os animais foram
utilizados apenas para impor os efeitos de pastejo, além de
permitir uma estimativa de capacidade de carga.

Os tratamentos juntamente com os

correspondentes são apresentados na Tabela 3.

potreiros
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TABELA 3 - Número dos potreiros, dias de descanso (DD) e ~-
rea dos pQtreiros utilizados.

Nllrnero ...
dos DD Area (m")

Potre1ros

1 21 1100
2 21 1000
3 21 1000
4 21 1000
5 35 750
6 35 750
7 35 750
8 35 750
9 35 750

10 35 750
11 49 250
12 63 250
13 77 250
14- 7 500
15 21 750
16 21 1000
17 21 1000
18 21 1000
19 35 750
20 35 750
21 35 750
22 35 750
23 35 750
24- 35 750
25 49 250
26 63 250
27 77 250
28 7 500
30 P. continuo 5000
31 P. continuo 5000

TOTAL 29350
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3.5. Planejamento da área experimental

Ap6s a definiçao dos tratamentos, procedeu-se um

utilizada por MELLA (1960) e IRULEGUI (1962) em

experimentos de pastejo. Para o calculo da área necessária

aos potreiros utilizou-se a seguinte formula adaptada de

MÁRASCHIN (1975) por MELLA (1960):

P~ = ADT

ou

A = PdR / DT

onde:
A = área de cada potreiro em m2

P kg de PV por potreiro.dia-1

d = námero de dias de pastejo por ciclo

R kg de MS oferecida por k9 de PV.dia-1

D = námero de dias de descanso ~ dias de pastejo

(DD ~ DP)
T = taxa de crescimento da pastagem em kg de

-2 -1MS.m .dia
As taxas de crescimento para os períodos de

descanso então estimadas para o calculo- das áreas dos

potreiros foram:
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Período de descanso Taxa de Crescimento

(dias) -2 -1(g.MS.m .dia )

7 1,0

21

35 2,5

49 2,0

63 2,0

77 2,0

Assim, por exemplo, o calculo da área de um
potreiro para o tratamento com 35 dias de descanso, com

pressao de pastejo de 6X, mantendo um mínimo de 160kg de

PV.dia-1, durante os 7 dias de pastejo de cada ciclo foi:

160.7.0,06
A =

42.0,0025

Como a área ja estava dividida em mOdulos de 250m2,

optou-se por utilizar, no caso do exemplo, uma área de

750m2.
A distribuiçao dos tratamentos e repetiçOes na área

experimental é apresentada na Figura 1.

3.6. Conduçao do experimento

As primeiras avaliaçOes foram conduz1das nos

períodos de 28 de novembro de 1984 a 11 de junho de 1985,
27 de setembro de 1985 a 11 de maio de 1986 e, 27 de

setembro de 1966 a 19 de maio de 1967 (SOUZA, 1969).

° quarto período de avaliaçao iniciou-se em 10 de
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outubro de 1987 indo até 24 de junho de 1988, e o quinto

período em 18 de outubro de 1988 até 13 de maio de 1989.

Os potreiros nao foram pastejados no inverno, pois

época a forragem disponlvel não era suficiente para

o nível de pressão de pastejo desejado durante o
nesta

manter
período de pastejo planejado. Na primavera, com o aumento

da disponibilidade de forragem houve o reinicio do pasteJo,

com os ciclos recomeçando na mesma ordem do período

anterior, mantendo-se a sequência dos ciclos e os perlodos

de descanso, como se os pastejos continuassem normalmente
durante o inverno.

A carga animal por potreiro foi calculada, para

cada ciclo de pastejo, em função da estimativa da forragem

disponível e da pressao de pastejo.

utilizou-se a seguinte equação.

Para o calculo

kg MS disponível / potreiro
Y. PP DP

Por exemplo, para que um potreiro de 1000m2, com

uma estimativa de 180kg de MS disponível, fosse pastejado a

uma pressão de pastejo de 6X durante os 7 dias do ciclo, a

kg PV / dia / potreiro =

carga animal diária seria;

180
Carga animal/dia = = 428 kg PV / dia

No

0,06 . 7

período de avaliaçao 1987/88 utilizou-se a
pastejo de 6Y.. No período seguinte a pressao

foi de 8Y.. Para as estimativas de qualidade da

em termos de produto animal, utilizou-se dois

pressao de

utilizada
pastagem
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animais testers por repetiçao nos tratamentos de pastejo

contínuo e nos rotativos de 21 e 35 DD. Nos outros

tratamentos os animais foram utilizados para colher a

forragem produzida, sendo somentepossível obter
-1informações referentes aos animais dia.ha .

Para manter a pressao de pastejo

acompanhando a curva de produçao da pastagem, utilizou-se a

técnica dos animais reguladores (P & T), proposta por MOTT
& LUCAS (1952). Os animais eram novilhos cruza zebu, com um

ano de idade, pertencentes ao rebanho da E.E.A.-UFRCiS.

Procurou-se formar um grupo uniforme, incluindo testers e

reguladores, substituidos por outro grupo de

características semelhantes no período avaliaçaode

subsequente (1966/69).

A mudança dos animais de um potreiro para outro,

dentro das efetuadarotações estabelecidas, foi
semanalmente, juntamente as avaliações- decom

disponibilidade de matéria seca e resíduo. Durante o

período de pastejo procedia-se o "ajuste da carga animal em

funçao da estimativa corrigida da matéria seca. As pesagens

dos animais foram realizadas a cada 26 dias, sendo a

primeira e a ultima precedidas de enxugo durante a noite,

enquanto que nas demais, os animais permaneciam presos no
curral durante a manha e eram pesados a tarde.

No ~ecorrer dos períodos experimentais os animais

foram vacinados contra febre e carbúnculoaftosa

sintomático. As everminaçOes foram feitas juntamente com as
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pesagens, o mesmo ocorrendo com os banhos carrapaticidas no

verao.

3.7. Avaliaçao da pastagem

3.7.1. Estimativa da produçao de matéria seca

Na avaliaçao odas pastagens é necessário

conhecimento da quantidade de matéria seca existente antes

e depois de cada pastejo, para assim obter-se informações

sobre produçao de MS, "consumo" e taxa de crescimento. Com

esta finalidade, e também para possibilitar o ajuste da
pressao de paste,jo, foram realizadas estimativas da
disponibil idade inic ial e res íduo nos "n" c iclos de

pastejo. Para obtençao de uma estimativa mais precisa

utilizou-se o método da dupla amostragem proposto por WILM

et alii (1944), que conjuga observações visuais com· dados

reais de mediçao. Assim foram realizadas 10 estimativas
visuais ao acaso do peso seco da· forragem, por potreiro e

por avaliaçao, utilizando-se um quadrado de 0,25m2 de área.

Destas, 3 foram cortadas ao nível do solo com tesouras de

esqui lar oe secas em estufas de ar forçado a 65 C até peso

constante para fornecer o peso seco das amostras.

o coeficiente de regressao calculado entre as

amostras cortadas e as correspondentes estimadas, foi entao

usado para corrigir as estimativas visuais das amostras nao

cortadas, utilizando a seguinte equaç30:



47

Y + (a + bXJ:)
y =

2

onde:

Y = MS corrigida

y = m~dia de MS das amostras cortadas

a - ordenada à origem

b = coeficiente de regressao entre as amostras cor-

tadas e as correspondente~ estimadas

XJ: = média de MS estimada para as amostras nao cor-
tadas

A matéria seca disponível (Di) para cada ciclo "1"

foi obtida através da seguinte equaçao (CAMPBELL, 1966a).

Di
(Ai - R(1-1»

Ai + [ x DP)
DD

A matéria seca produzida por ciclo (Pi) foi

calculada pela equaç~o

Onde;

ha-J antes de pastejo "i"

ha -J depois do pa.st.ej o "i"

DD = dias de descanso

DP = dias de pastejo
A expressao entre colchetes é uma correçao para o

crescimento da pastagem durante o período de pasteJo, sendo

aceita supondo-se a 11nearidade da taxa de crescimento

durante o período de descanso imediatamente anterior ao
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período de past.e.jo , e que mantenha-se constante durante o

perlodo de pastejo (CAMPBELL, 1966a).

Exemplificando o uso das equações tem-se:

- Estimativa para a produção no perlodo depastejo

de 7 dias de um potre t ro , que teve r es fduo do pastejo
anterior estimado em 600 kg MS.ha-1, e que depois de 35

-1dias de descanso apresenta 1300 kg MS.ha

(1300 - 600)
Di = 1300 + x 7

35

-1
Di = 1440 kg MS.ha para o perlodo de pastejo "i"

- Estimativa da produção de MS no ciclo:

(1300 - 600)
Pi = 1300 - 600 + x 7

35

-1Pi = 640 kg MS.ha produzida no ciclo "i"

o total de matéria seca produzida durante todo o

perfodo experimental, foi estimado pelo somat6rio dos "ntl

ciclos de paste,jo, pela equação:

n
Pt = E Pi ; onde E é o somat6rio

i=1

No tratamento de pastejo continuo, a estimativa da
produção de MS foi feita utilizando-se o método das gaiolas
emparelhadas (KLINGMAN et alii, 1943) e de dupla amostragem

(WILM et alii, 1944). Foram avaliadas visualmente, a cada

26 dias, 15 amostras tomadas aleat6riamente nos potreiros,

sendo que de.stas 2 foram cor-t adaa . Simultaneamente foram

usadas 3 gaiolas para cada potreiro, originando mais 6

amostras cortadas (3 dentro da gaiola e 3 fora da gaiola),
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com suas respectivas estimativas visuais.

As gaiolas em .1reasforam assentadas
representativas dos potreiros, sendo escolhida, para cada
gaiola, outra area semelhante, demarcada com estacas. A
cada avaliaç~o as gaiolas foram assentadas em outra área

usando a mesma metodologia.

Utilizando as equações de CAMPBELL (1966a) foi

possível calcular as seguintes estimativas;

Taxa de crescimento diário para um período

pastejo "i", de 28 dias

:::
G1 - F(l-1)

28
Produç.1o total de MS durante o perlodo

experimental
n

Pt :::E (Gi - E(l-1)
i=1

onde;

G1 :::MS.ha-1 dentro da gaiola no fim do período "i";
Fi :::MS.ha-1 fora da gaiola no fim do período "i";

n = número de ciclos durante o período experimental.

3.7.2. Estimativa da composiçao botanica

Semanalmente e simultaneamente com as avaliações de

disponibilidade de matéria seca, durante todo o período
experimental de 1987/88, foram cortadas duas amostras por
potreiro em inicio de pastejo. As amostras foram cortadas
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As amostraB foram reunidas por potreiro e por

estaçao do ano, determinada pelo calendario oficial. Ap6s a

homogeneizaçao das amostras uma porçao foi retirada para a

determinaçao da concentraçao de nitrogênio pelo método

semi-micro KJELDHAL, descrito por BREMNER (1965) e
modificado por TEDESCO (1982). Os valores de PB foram

obtidos pela multiplicaçao do N total por 6,25.

3.8. Analise estatística

A analise da variancia dos dados foi realizada

segundo o modelo para delineamento completamente
casualizado (DCC), no Departamento de Matematica da UFRGS.

Os dados foram processados em microcomputador do

tipo IBM-PC. A taxa de crescimento de pastagem foi

analisada pelo programa SANEST e para as comparaçoes entre

as médias utilizou-se o teste de Duncan a IX e 5X, enquanto

as outras var1aveis foram analisadas pelo programa STATGRAF

e comparadas pelo teste de Tukey a IX e 5X de

probabilidade.
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ao nível do solo, em uma ~rea delimitada por um retangulo

com 0,50 por 0,25 cm de lado. Cada amostra foi separada

manualmente em quatro componentes: material morto,

leguminosas, inços e "forragem". Após este procedimento as

amostras foram secas em estufas de ar forçado até peso

constante para fornecer o peso seco e entao calculada a
participaçâo de cada componente em relaçâo ao peso total

da amostra, sendo expressa em percentagem deste.

A fraçao 1nço era composta pr1ncipalmente pelas
espécies Eryn9ium horridum Malme, Vernonia nudiflora Less,

Senecio selloi (Spreng.) DC., e espécies do gênero

Baccbaris, entre outros. Neste experimento convencionou-se

chamar fraçâo "forragem" toda aquela matéria seca colhida,

menos material morto e inços.

Para efeito da analise estatlstica optou-se por

agrupar as amostras em funçao das estaçOes do ano, obtendo-

se as méd1as de cada fraçao por tratamento e por estaçao.

3.7.3. Estimativa da concentraçâo de proteína bruta

na matéria seca

As determinaçOes de protelna bruta (PB) foram

feitas sobre aquelas amostras destinadas a determinaçao de

disponibilidade inicial de matéria seca dos potreiros, no

per10do 1988/89. ApOs secas, as amostras foram moidas

em moinho tipo Willey, com peneira de 1mm de

diâmetro.
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As amostras foram reunidas por potreiro e por

estaçao do ano, determinada pelo calendario oficial. Após a

homogeneizaçao das amostras uma porção foi retirada para a

determinação da concentração de nitrogênio pelo método
/semi-micro KJELDHAL, descrito por BREMNER (1965) e

modificado por TEDESCO (1982). Os valores de PB foram

obtidos pela multiplicação do N total por 6,25.

3.8. Analise estatlstica

A análise da variãncia dos. dados foi realizada

segundo o modelo para delineamento completamente
casualizado (DCC), no Departamento de Matematica da UFRGS.

Os dados foram processados em microcomputador do

tipo IBM-PC. A taxa de crescimento de pastagem foi

analisada pelo programa SANEST e para as comparaçoes entre

as médias utilizou-se o teste de Duncan a 1Ue 5U, enquanto

as outras variaveis foram a~alisadas pelo programa STATGRAF

e comparadas pelo teste de Tu~ey a lU e de
probabilidade.



4. RESULTADOS E DISCUSSAO

/° tratamento de pastejo rotativo com 7 dias de
descanso nao foi considerado na apresentaçao dos resultados
por nao comportar animais no potreiro durante os 7 dias
programados para pastejo ja a partir do quarto ciclo de
pasteJo, ocorrendo descaracterizaçao do tratamento. Os
dados obtidos nos outros tratamentos sao apresentados e

4.1. Produçao de matéria seca por hectare

discutidos objetivando caracterizar a pastagem em estudo.

A matéria seca produzida (MS) foi semelhante nos 2
anos de avaliaçao, devido a condicOes de clima e solo,
embora as pressOes de pasteJo tenham sido diferentes. Em
87/88, com uma PP de 6% a producao de MS foi de 5.288 kg

-1MS.ha e em 88/89, com 8% de PP a produçao foi de 5.105 kg
-1MS.ha .

A analise da variancia nao permitiu detectar
diferenças sign1ficativas entre os tratamentos (P > 0,05)

(Apêndice 3) entretanto as produçOes foram altas (Tabela 4)
e merecem algum comentari0.

Em 87/88 a maior produçao de matéria seca foi
observada no tratamento de pastejo rotativo com 21 DD,
sendo 22,7% superior a menor producao, que foi observada no
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descanso nao foi considerado na apresentacao dos resultados
por nao comportar animais no potreiro durante os 7 dias
programados para pastejo ja a partir do quarto ciclo de
pasteJo, ocorrendo descaracterizacao do tratamento. Os
dados obtidos nos outros tratamentos sao apresentados e
discutidos objetivando caracterizar a pastagem em estudo.

4.1. Producao de matéria seca por hectare

A matéria seca produzida (MS) foi semelhante nos 2
anos de avaliacao, dev1do a cond1ções de clima e solo,
embora as pressões de pasteJo tenham sido diferentes. Em
87/88, com uma PP de 6Y. a produçao de MS foi de 5.268 kg

-1MS.ha e em 66/69, com 6Y. de PP a produçao foi de 5.105 kg
-1MS.ha .

A analise da var1anc1a nao perm1tiu detectar
diferenças significativas entre os tratamentos (P > 0,05)

(Apênd1ce 3) entretanto as produções foram altas (Tabela 4)
e merecem algum comentarl0.

Em 67/66 a maior produçao de matéria seca foi
observada no tratamento de pastejo rotativo com 21 DD,
sendo 22,7Y. superior a menor produçao, que foi observada no
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TABELA 4 - Médias de matéria seca produzida nos tratamentos
avaliados, nos per1odos 1987/88 e 1988/89.

MS -1
Ckg. ha )

Tratamentos
81/88 88/89

f

ContInuo 4874 4963

21 DD 5663 5368

35 DD 5215 4669

49 DD 5233 4461

63 DD 5375 5629

77 DD 46.lã 5739

Média 5288 5105
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tratamento com 77 DD. Com produçOes 1ntermed1ar1as aparecem
os tratamentos com 63 DD, 49 DD, 35 DD e o contInuo,
produzindo respectivamente 5,08Y., 7,59Y., 7,91Y. e 13,93Y.

menos que o.tratamento com 21 DD. A equac ão de rearessao
cúbica ajustada para os tratamentos de pastejo rotat1vo em
funçao dos dias de descanso (Apêndice 4) foi significativa

':;>(P < 0,05, R~=0,99).
° comportamento observado em 86/89 foi diverso ao

do perIodo anterior, com o rotativo de 77 DD sendo o ma1s
produtivo, seguido pelos tratamentos com 63 DD, 21 DD,

2,OX, 6,46Y., 13,52Y., 15,16Y. e 22,26Y. menores. A equaçao de
contInuo, 35 DD e 56 DD, com produçOes respectivamente

regressao ajustada para este perlodo (Apêndice 4) nao foi
significativa (P>0,05). Isto pode estar ligado ao fato de
pastejos de alguns tratamentos coincidirem com a ocorrência
de perIodos de deficit hidrico conforme pode-se observar no
Apêndice 1.

Os coeficientes de variaçao obtidos, de 16Y. em
87/88 e 13% em 88/89, estao dentro da variaçao esperada
para ensaios agrícolas que é entre 10 e 20% (CAMPOS, 1984),

sendo, segundo GOMES (1977), de magnitude média.
As produçOes de MS equivalem-se aquelas encontradas

por vários autores em outras pastagens nativas. ROSENGURT
et alii (1936) encontrou, em pastagens nativas do Uruguai,

-1uma produçao de 6.274 kg de MS.ha . FREITAS et ali! (1976)

obteve 5.756 kg de MS.ha-1 como média anual da produçao da
pastagem nativa de sao Gabriel, 4.119 kg de MS.ha-1 em
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Vacaria 3.962 kg de MS.ha -1 em Tupancireta. et'e SCHOOLL
MS.ha-1 ,

alii (1976) obtiveram 3.346 kg de como média de 2 ,
anos, numa condlçao de pasteJo. BANDEIRA (1977) encontrou
em rebrptas de 28 dias da pastagem natural de Santa Maria'

'"
uma produçao total de 5.316 kg de MS.ha-1 e DIAS (1987),
mesmo municlpl0, encontrou um rebrote anual de 4.707 kg

-1MS.ha . Também na regiao da Depressao Central, CASTILHOS &~
JACQUES (1983) observaram urnaproduçao de 5.387 kg de'

-1
,

MS.ha em um campo nativo melhorado com a introduçao de,
espécies SOUZA (1989) obteve 5.059 lcgde MS.ha -1

c orno]e
méd1a de dOIS anos de avaliaçao.

Estas ava11açOes ev1denc1am as pastagens da
Depressao Central como contribu1ntes rea1s para a produçao
primar1a.

A semelhança na produçao de MS dos tratamentos de
pastejo continuo e rotatlvo concordam com aqueles Obtidos~
por CAMPBELL (1966a) e MELLA (1980) que nao encontraram
diferenças na produçao entre sistemas, entretanto DAVIS &
BELL (1957), STOBBS (1969) e IRULEGUI (1982) obtiveram
maiores produçOes no sistema rotativo. Já SOUZA (1989),
nesta mesma area exper1mental encontrou diferenças na
produçao de MS dos sistemas somente no ano em que ocorreu
uma seca.

Segundo a bibliograf1a, a similar idade das
produçOes em funçao dos dias de descanso nao era esperada,
pois vários trabalhos tem demonstrado uma maior produçao de
MS com o aumento no perlodo de descanso (JONES, 1967;
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BROUGHAN, 1959; ALVIM, 1981; e REIS, 1981).

As menores produçOes citadas na bibliografia, com
menores perlodos de descanso seriam consequência da reduçao
da area folhar, consequência da maior frequênc1a de
desfolhaçao o que torna a superflcie daquela pastagem
insuficiente para interceptar maiores quantidades de luz,
com reflexos no sistema radicular que se torna reduzido,
diminuindo a taxa de absorçao de nutrientes e a acumulaçao
de reservas, com consequente efeito negativo sobre a
velocidade e intensidade dos novos rebrotes.

Ja ANSLOW (1967) nao ap01a totalmente as teorias
que sustentam um melhor aproveitamento da forragem
produzida com maiores perlodos de descanso, pois em seus
resultados nao observou uma relaçao direta entre produçao
de forragem e interceptaçao de luz e taxa de glicldios
armazenados. Segundo o autor as maiores produçOes obtidas
com maiores intervalos foram devidas a uma menor perda de
forragem que, com maior acúrnulode material resultou em uma
colheita mais eficiente.

MELLA (1980) nao encontrou diferenças
significativas na produçao de MS em funçao dos perlodos de
descanso em pastagem cultivada, como também SOUZA (1989),

na média de dois anos de avaliaçao sobre a pastagem nativa.
Ja IRULEGUI (1962) encontrou aumentos na produçao de MS com
longos perlodos de descanso somente quando associados a
baixas pressões de pastejo.

A nao observaçao de diferenças significativas na
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produçao do experimento aqui discutido, pode ter sido
resultado também da grande contribuiçao de espécies
prostradas, que segundo SOUZA (1989), nesta mesma area
experimental, variou de 20Yo a 37X, considerando duas
espécies (Axonopus a~~inis e Paspalum notatum). Segundo
YOUNGNER (1972) gramlneas de habito prostrado são mais
capazes de suportar uma maior frequência de cortes ou
pastejo que aquelas cespitosas.

A menor produçao de MS do tratamento de 77 DD no"
primeiro ano pode ser explicada pelo primeiro pastejo de
uma repetiçao ter coincidido com o início do crescimento na

primavera, sendo produto de um pequeno período de
crescimento, ja que é de conhecimento geral a ocorrência de

inverno. A produçao do primeiro corte da segunda repetiçao,
uma quase estagnaçao do crescimento da pastagem nativa no

avaliada em fins de dezembro contribuiu com 60x da produçao
total, enquanto que, na primeira repetiçao, avaliada em

4.2. Taxa de crescimento

fins de outubro, representou apenas 31Yo da prOdução total.

As taxas de crescimento (TxC) foram analisadas
dentro das estaçOes e os resultados e resumos das analises
de variancia e regressOes sao apresentadas nas Figuras 2 e

Em 67/88 a TxC média foi de 14,67 kg -1 -1MS.ha .dia ,
-1 -1MS.ha .dia ,

3 e nos Apêndices 5, 6 e 7.

tendo o verao a maior TxC com 16,36 kg
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FIGURA 2 Taxas de crescimento médias observadas por tra-
tamento na primavera, verao e outono do período
1987/88.
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FIGURA 3 - Taxas de crescimento médias observadas por tra-
tamento na primavera, verao e outono do perlodo
1988/89.
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seguido da com 14,50 kg -1 -1MS.ha .dia e doprimavera

13,15 kg MS.ha -1.dia -1outono, com

A an~lise da variancia na primavera do período

87/88 nao revelou significancla estatística (P > 0,05),
/

apesar do tratamento rotativo com 63 DD, de menor "IXC ser

52,5~ inferior ao rotativo com 21 DD, onde foi observada a

maior TxC. Dentro dos rotativos observou-se uma tendência

quadr~t.ica na variaçao da"IXC em funçao do período de

descanso, representado pela seguint.e equaçao:
2 ~y= 30,8012 - 0,6575x + 0,0053x (P < 0,05, R~=0,97)

de

No verao de 87/88 o trat.ament.o de maior "IXC foi o
-1 -1MS. ha .dia ,DD, 24,45 sendokg63 com

est.at.Ist.icament.e diferent.e (P<0,05) do tratament.o de
kg MS.ha-1.dia-1 e do rotativo

-1 -1MS.ha .dia . A respost.a da

past.ejo cont.Inuo, com 13,45

de 77 DD, com 11,45 kg

variável TxC aos dias de descanso foi melhor representada

pela seguinte equaçao de regressáo:
232Y=79,6329 - 5,0503x + 0,1207x - 0,0006x (p<0,05, R =0,99)

No out.ono de 67/66 a análise da variancia náo

permit.iu revelar diferenças significativas ao nIvel de 5Y.

entre os rot.at.ivos e a equaçáo de regressao ajustada entre

os rot.at.ivos,..em funçao dos dias de descanso também não foi

significativa (P>0,05). ° tratamento de 49 DD apresentou a

maior TXC, 16,75 kg -1 -1MS.ha .dia , pelosseguidocom

tratamentos de 35 DD, 63 DD, 21 DD, 77 DD e contInuo,

respectivamente com 14,4; 14,05; 13,55; 12,70; e 7,45 kg de
-1 -1MS.ha .dia de "IXC.
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No perfodo de avaliaçao 88/89, onde a pressao de

pasteJo foi trocada de 6% para 8%, a média geral foi de

15,93 kg -1 -1de MS.ha .dia , com a primavera apresentando uma
-1 -119,8 Kg de MS.ha .dia ,seguida do outono e doTxC de

-"

verao, respectivamente com TxC de 16,65 e 11,35 k9 de
-1 -1MS.ha .dia .

Na primavera de 88/89 as TxC, por ordem

decrescente, corresponderam aos tratamentos 77 DD, 63 DD,

contInuo, 49 DD, 21 DD e 35 DI>, respectivamente com 26,0;

23,45; 20,10; 17,2; 17,2 e 14,9 kg -1 -1MS.ha .dia ,
entretanto a análise estatística nao revelou diferenças

significativas a 5%. Dentro dos rotativos a tendência

linear positiva foi signiflcat~va (P<0,05), explicando 83%

da variaçao, com TxC aumentando na medida em que aumentaram

os perfodos de descanso, com excessao do tratamento com 35

DD que apresentou uma TxC menor que aquela do de 21 DD. A
equaçao de regressao para aTxC, ajustada em funçao dos

dias de descanso foi a seguinte:

Y = 10,6083 + 0,1920x.

No verao de 88/69 a análise de variancia revelou

diferenças estatisticamente significativas (P<0,05), com os

tratamentos com 21 DD e 77 DD apresentando as maiores TXC,

sendo que o 77 DD nao diferiu do continuo e do 35 DD, que

por sua vez foram semelhantes aos rotativos de 49 DD e 63

DD. A analise de regressao revelou um comportamento

curvilinear, representado por urna equaçao quadrática, para

os rotatlvos, com a TxC diminuindo do tratamento de pastejo



rotativo com 21 DD até aquele de 63 DD e elevando-se
novamente naquele de 77 DD. A equaçao ajustada foi:

2Y = 36,1952 - 1,1196x + 0,0106x (P < 0,01, R = 0,97).
No outono de 66~69, novamente o tratamento com 21

/'

DD apresentou a maior TXC, seguido pelos tratamentos com 35
DD, 63 DD, 17 DD, corrt.r nuo e 49 DD, entretanto as
diferenças nao foram estatisticamente diferentes (P>0,05),
como também nao foi significativa a equaçao de regressao
ajustada para os tratamentos de pastejo rotativo em funçao
dos dias de descanso.

° comportamento observado em 67~66, com as maiores
taxas de crescimento sendo observadas no verao, seguido
pela primavera e pelo outono, concorda com os resultados de
FREITAS (1975) que identificou como mais produtivo o
perlodo compreendendo os meses de janeiro a abril, seguido
dos meses de outubro a dezembro e, por 1lltimo,o perlodo de
maio a setembro. Também BANDEIRA (1977) observou como
perlodo de maior produçao aquele que compreende os meses
de novembro a abril, onde 65Y. da matéria seca total foi
produzida.

Ja ROSENGURT et ali1 (1936) observaram, em pastagem
natural do Uruguai, que a primavera foi a estaçao de maior
produçao, seguida pelo outono e verao, com participaçOes na
produçao total ede matéria seca de 32; 29
respectivamente. FREITAS et alii (1965), também
pastagens naturais do Uruguai, encontraram como estaçao de
maior produçao o verao, onde foi produzida 33Y. da matéria
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seca total, seguida do outono, com 30% e da primavera, com

28%.

° que se observa diante da dive rs idade de
resultados é que a produção estacional varia com os anos,

"em função das condições climáticas ocorrentes, sendo que

FREITAS et alii (1985) desenvolveram uma equação na qual a

produção daquelas pastagens é dependente dos fatores

temperatura e umidade.

Nos tratamentos de pastejo rotativo, suspeitava-se

de uma diminuição da TxC com o aumento dos intervalos entre

pastejos, em função da estadia lTIt'iisavançado das plantas,

do sombreamento e da senescência e acúmulo de material

morto.
Na primavera de 87/88 e no verão de

excetuando-se o tratamento com 77 DD, e no outono de 88/~9·

excetuando-se aquele tratamento com 49 DD, a resposta

observada foi semelhante a esta descrita acima, no entanto,

os dados de composição bot:lnica obtidos em 87/88 demonstram

que só houve quantidades significativamente maiores

(P<0,01) de material morto nos tratamentos de maior

intervalo entre pastejos durante o verão, onde também foi

observada a maior TxC média deste perfodo. Os dados de

composição botãnica são discutidos no ftem 4.3.3.

A inconstãncia dos resultados revela a dificuldade

encontrada na análise da TxC que teve valores muito

variáveis em função dos potreiros componentes de uma mesma

rotação serem avaliados em datas diferentes, sendo a TxC
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observada correspondente a perlodos de tempo diferentes e

sUjeitos a condições climáticas também diferentes. A

utilizaçao de apenas duas repetições no tratamento de

pastejo contInuo e naqueles de pastejo rotativo com 49 DD,
./

63 DI> e 77 DD, aliada a grande variaçao observada entre

estas repetições também contribuiram para a elevaçao do

quadrado méd10 do erro, d1ficultando a observaçao de

diferenças significativas entre os tratamentos, tendo os
coeficientes de variaçao alcançado 30, 12Y..

Outro fator a ser considerado é que as TxC para o

primeiro pastejo de cada potreiro, no inicio de cada

perlodo de avaliaçao, foram estimadas a partir de
informações prévias do comportamento da pastagem nativa,

sendo calculadas segundo a formula de CAMPBELL (1966a)

somente quando do segundo ciclo de pastejo de cada
potreiro. Isto significa que o verao e outono foram melhor

avaliados que a primavera.

4.3. Composiçao botanica

Os valores médios do efeito dos tratamentos na

contribuiçao dos componentes nas três estações estudadas no

periodo 1987/88 sao mostrados nas Figuras 4, 5 e 6,

enquanto os resumos das analises de varlancia e de

regressao estao nos Apêndices 8 a 16.
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4.3.1. Percentagem do compontente "forragem"

A aparente tendência quadratica do componente
forragem em funçao dos perlodos de descanso na primavera,
(Apêndice 14), com a contribuiçao da forragem aumentando de
73,6OY. com 21 DD para 74,9OY. com 35 DD, 75,42% com 49 DD

e 63,63% com 63 DD, diminuindo entao para 66,73% para o
tratamento de 77 DD, nao foi significativa (P>0,05). As
diferenças entre tratamentos também nao foram
signi~icativas pela análise da variancia (Apêndice 10),

segundo a qual as percentagens se equivalem nos diferentes
tratamentos. o tratamento de pastejo continuo, com 71,43%

de forragem teve uma percentagem algo maIor que o

tratamento de 77 DD em ntlmerosabsolutos.
A analise da varIancIa deste componente no verao

também nao permitiu observar diferenças significativas
(P>0,05) entre os tratamentos, entretanto, dent.ro dos
rotativos, a resposta aos dias de descanso foi linear e
negativa, segundo a seguinte equaçao:

2Y = 67,7450 - 0,3573 x (P<0,05, R = 0,90).

Os resultados mostram uma dlminuiçao na
contribuiçao da porçao ~orragem na MS disponlvel na medida
em que o perlodo de descanso da pastagem aumenta, com uma
diferença mais acentuada na percentagem de forragem entre
os rotativos com 49 DD e 63 DD. A percentagem de forragem
que foi de 77,54X no tratamento com 21 DD diminuiu para
76,3OY. com 35 DD, 74,56% com 49 DD, 61,15% com 63 DD e
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60,47X com 77 DD. ° contInuo, com 69,15x de forragem
situou-se entre os tratamentos de 49 e 63 DD.

No outono, a tendência observada entre os rotativos
foi semelhante àquela do verao, sendo representada pela

.-seguinte equaçao linear:
Y = 67,3883 - 0,1768 x (P<0,05, R2 = 0,88).

A aná11se da variáncia foi s1gnificativa (P<0,05),
com o rotativo de 21 DD, com 63,78% de forragem, diferindo
daquele de 77 DD com 52,28%. Com percentagens
intermediárias aparecem os tratamentos de 35 DD com 60,65%,
49 DD com 59,49%, 63 DD com 58,66%, e o continuo, com
53,15% de contribuiçao do componente forragem.

As respostas observadas no verao, e no outono podem
ser explicadas pelo aumento da percentagem de MM que
ocorreu com o aumento dos perlodos de descanso. Resultado
semelhante foi obtido por SERRA° (1976) com relaçao a
percentagem de gramlneas fisiol6gicamente ativas na matéria
seca, que no caso deste experimento equivale a porçao
forragem, basicamente constituida de gramlneas. ° autor
determinou como "ponto estacionário" o perlodo de descanso
de ~8 dias, a partir do qual aumentos ou diminuições no
perlodo de descanso implicaram em menores percentagens do
componente.

4.3.2. Percentagem de leguminosas

A percentagem de leguminosas nao foi influenciada
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pelos fatores estudados na primavera e no verao (P>0,05).
No outono a an~lise de varianc1a mostrou sign1f1cancia
(P<0,05) entretanto o teste de TUckey nao acusou as
diferenças entre as médias dos tratamentos. As regre~sOes

./

ajustadas para o fator dias de descanso, dentro das
estacOes, nao apresentou sign1ficancia (P>0,05), entretanto
o comportamento observado nas três estacOes foi de aumento
na percentagem de legumlnosas quando o perlodo de descanso
passou de 21 para 35 dias, a partir do qual o comportamento
foi diverso.

A tendência em aumentar a percentagem de
leguminosas com aumentos nos períodos de descanso foi
observada por SOUZA (1989), sobre a mesma ~rea, e por JONES
(1973 e 1974), MARASCHIN (1975), SERRAO (1976), MELLA
(1980) e IRULEGUI (1982) com leguminosas tropicais
consorciadas. JONES (1973) através de cortes e MARASCHIN
(1975) em experimento de pastejo, observaram entretanto uma
interaçao entre intensidade e frequência de utilizaçao da
pastagem, mostrando que com maiores resíduos e

consequentemente maior ~rea fOliar, é possível ter-se boa
contribuiçao de leguminosas, mesmo com menores períodos de
descanso. Situacao semelhante pode ter ocorrido neste
experimento.

Por outro lado, ALDOUS (1930) encontrou pouca
variaçao na composiçao botanica da pastagem com cortes a
intervalos de 3 semanas, e COALI>RAKE et alii (1976)
comentam que v~rios trabalhos nao tem demonstrado
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d1ferenças entre sistemas de pastejo rotativo sobre a

composiç30 bot3nica. Já SPAIN & PEREIRA (1985) reportam

resultados onde a densidade de leguminosas diminuiu com o

aumento do período de descanso. Os autores encontraram

resultados frequentemente contraditórios, variando com as

espécies utilizadas e entre ecossistemas.

Apesar de nao se observar uma nítida resposta do

componente leguminosas em funç30 dos tratamentos neste

experimento, devemos ressaltar a expressiva participaç30

das leguminosas, atingindo valores médios de 19,74% da MS

disponível na primavera e de 14,78Y- no ver30, demonstrando

a importanc1a das leguminosas nativas, como contribuintes ~

nutriç30 dos animais nesta pastagem. As espécies mais

presentes foram Desmodium incanum De., Trifolium dubium

Sibth, MacroptjJlum prostratum (Benth.) Urb., cas s ra repens

Vogo e Desmantbus depressus Humb. et Bonpl. ex Willd.

4.3.3. Percentagem de material morto

A percentagem de MM dos diferentes sistemas na

primavera foi semelhante em todos os tratamentos segundo a

análise estªtfstica (P>0,05), com a regress30 ajustada para

os tratamentos do sistema rotatjyo nao sendo significativa

(P>0,05). Este resultado pode ser reflexo do diferimento de

inverno ao qual os potreiros foram submetidos, com os
tratamentos entrando na primavera com variaç30 na
participaç30 do componente MM na MS disponível.



A percentagem média deste componente na primavera
foi alta, 20,58Y., sendo que a menor percentagem ocorreu no
tratamento de 63 DD, com 13,63Y., seguidos pelos tratamentos
de 35 DD com 18,22%, 49 DD com 22,69%, 77 DD com 23,28%,

contInuo com 23,2j% e pelo tratamento de 21 DD, com 23,48%.

verao a analise estatIstica mostrou altaNo
significancia (P<0,01), com as maiores percentagens de MM
ocorrendo nos tratamentos com maiores intervalos entre
pastejos. ° sistema de pastejo contInuo teve perceritagens
médias de MM, equ í vaLendo-is e a todos os tratamentos do
sistema rotativo. ° comportamento entre os rotativos foi
representado pelo seguinte equaç:Jo linear:

2y ~ 7,3883 ~ 0,4J79 X (P<0,05, R = 0,88)

Os resultados refletem o estadio de maturaçao
propiciado pelos maiores DD, ocorrendo senescência e morte
de partes das plant.as.A percentagem média de MM foi de
22,85%, com as menores contribuições desta fraçao sendo
observadas nos tratamentos de 35 DD e 21 DD, com 19,06 e
19,22% respectivamente, aumentando para 22,0% para o
tratamento com 49 DD, 37,65Y. com 63 DD e 38,45Y. com 77 DD.
A percentagem de MM do contInuo situou-se entre os
tratamentos de 49 DD e 63 DD, com 28,76% de MM.

No outono, apesar da análise da vari:Jncia nao
demonstrar diferenças significativas entre os tratamentos
(P>0,05), a análise de regressao ajustada para os rotativos
foi significativa (P<0,05), mantendo uma tendência linear

semelhante aquela observada no veráo. A equaçao

72

de



73

períodos de descanso e menores pressões de pastejo. Este

regressão ajustada para os rotativos neste período foi:

Y = 26,71 + 0,2245 X (R2= 0,65). A percentagem

média observada foi de 36,85%, sendo de 32,68% para o

tratamento de 21 DD, 36,92% para 35 DD, 39,70% para 63 DD,

40,18% para 49 DD e 47,51% para 77 DI>, com o contInuo

apresentando 40,29% de MM, semelhante ao tratamento de 49

DD.

Pelos resultados observa·se que longos períodos de

descanso favoreceram o acúmulo de MM, podendo alcançar

praticamente a metade da forragem disponível, isto pode

levar a uma utilização precaria da energia fixada pelas

plantas. Os resultados levam a crer que longos períodos de

descanso, embora possam ser necess~rios às planta,
propiciam aumentos de MM, normalmente rejeitado pelo animal

em pastejo.

SERRA ° (1976) trabalhando com urna consorciação de

espécies tropicais também encontrou o MM como o segundo

maior componente na matéria seca total disponível. Observou

que a percentagem de MM alimentou com o uso de maiores

comportamento também foi observado por MELLA (1980) e

IRlH.EGUI (1962).

4.3.4. Percentagem de inços

° componente inço na matéria seca disponível não

apresentou nenhum padrão definido de resposta aos
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tratamentos. A média geral de todo o perlodo de avaliaçao,

de 3,37X demonstra a pequena participaçao deste componente

na MS disponível.

Nas três estaçOes estudadas a analise de regressao

nao foi 5ignificativa (P>O,05). A analise de variancia

também nao permitiu detectar diferenças significativas

entre os tratamentos, que apresentaram altos coeficientes

de variaçao. Em parte, estes altos co~ficientes de

variaçao sao devidos aos baixos valores observados deste

componente, onde pequenas diferenças absolutas em termos

numéricos se traduzem em altas diferenças percentuais. Por

outro lado, pode representar o comportamento

do componente aos tratamentos estudados.

observado no decorrer do experimento que a

independente

De fato foi

ocorrência de

inços, principalmente a espécie Eryngium horridum que teve

a maior particlpaçao n~sta fraçao da composiçao botanica,

esteve ligada àquelas áreas que já estavam inçadas desde o

inIcio do experimento. SOUZA (1969) estudando o

comportamento das espécies

chegou a igual conclusao.

indesejáveis na mesma área

4.4. Matéria seca disponIvel e residual

Foram calculadas e analisadas as médias de MS

di~ponlvel e residual nos ciclos de pastejo do sistema

rotativo, e a cada 28 dias no sistema contInuo. Os

resultado~ sao apresentados nas Figuras 7 e 8, enquanto os
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resumos das anal1ses de var1ancla e das regressões nos

Apêndices 17, 18 e 19.

Nos dois per í odo s de ava r iac ao a analise

estatlstica de MS disponlvel demon~trou diferenças entre,.

tratamentos (P<0,01), com as maiores disponibilidades de MS

sendo obs ervada s no s tr a tame rrt.os de ma t ores DD e as menor-es

no continuo e no tratamento de 21 DD. A regress:Io linear

dentro dos rotativos explicou 77 e 98Y. das variações

observadas, respectivamente em 87/88 e 88/89.

A equaçao da MS disponlvel ajustada em funçao dos

dias de descanso, para o perlodo 87/88 foi:

Y = 1101,02 ~ 12,57x (P<0,05) e para o perlodo 88/89 foi:

Y = 1010,95 ~ 20,87x (P<O,Ol),

A MS res idual apresentou um comportamento

semelhante ao da MS d1sponlvel, Em 87/88 o maior reslduo

foi observado no tratamento de pastejo rotativo de 63 DD,

seguido daqueles de 56 DD, 77 1>D, continuo, 35 DD e 21 DD,

sendo que estes dois ültimos tratamentos diferiram (P<O,Ol)

daqueles de 63 DI> e 77 1>1>,

Em 88/89 o maior reslduo foi observado no

tratamento de pastejo continuo, diferindo estatisticamente

somente do tratamento de pastejo rotativo com 21 DD, que

apresentou o menor reslduo. Apesar da equaç:Io de regress:Io

dentro dos rotativos, ajustados em funç:Io dos dias de

descanso n~o ser significativa (P>0,05), a tendência

observada em 87/88 e 88/89 foi semelhante, com a MS

residual aumentando a part1r de 21 DI>, atingindo os valores
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maximos no tratamento de 63 DD e diminuindo novamente no
tratamento de 77 DD.

As disponibilidades médias de MS foram de 1.637 e
. -11.93~ kg MS.ha em 67/66 e 66/69 respectivamente, enquanto

os resfduos médios observados foram de 820 e 1.133 kg
-1MS.ha . A diferença nos valores obtidos nos dois perIodos

pode ser devido as diferentes pressões pastejode
utilizadas (6X em ~7/86 e 8X em 88/69), entretanto deve ser
observado que, como as avaliaçOes foram feitas em perIodos
diferentes podem existir comoinfluências,outras
climaticas, por exemplo.

Tanto a MS di~ponfvel quanto a residual s.1o

inferiores às encontradas por DIAS (1987) com pastejo;
contInuo em campo nativo, utilizando lotaçao fixa de 0,5

UA/ha. O autor encontrou uma disponibilidade média de 2.860

kg -1MS.ha e
-1MS.ha .um resIduo médio de 2.677 xg Já

ESCOSTEGUY (1990) encontrou disponibilidades variando entre
-1e 2.885 kg MS.ha para pressOes de pastejo entre 3807 e

16X, com tendência linear em aumentar a disponibilidade a

medida que a pressao de pastejo se tornou mais leve. O

resIduo 463 -1MS.ha ase 2.351 kgvariou entre para
pressões de pastejo estudadas, segu i ndo a mesma 't endê ncia
da disponibilidade.

A tendência naobservada variaç.1o da
disponibilidade aparentemente é devida ao maior acümulo de
forragem proporcionado pelo maior perIodo entre pastejos,
como também aos maiores resIduos observados nos tratamentos
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de maiores Intervalos entre pastejos. !)1spo n 1b i 11da de ,

resíduo, taxa de crescimento e consumo sao interligados,

sendo o resíduo f'unc ão da disponibilidade inicial e do

consumo, que :foi semelhante entre os tratamentos.
,- J~ a

disponibil~dade é :funçao principalmente do resíduo e da

taxa de crescimento aliada ao período de descanso, sendo

que a taxa de cresc1mento também :fol semelhante entre os

tratamentos.

'Os maiores reslduos observados no continuo em

relaçao aos rotativos de 21 DD e 35 DD pode representa~ uma

maior er í c í é nc í a do sistema rotat.ivo nestas :frequências,

e:ficiência esta que segundo KLAPP (1971) é uma das

vantagens do sistema de pastejo rotativo, entretanto pode

ser devido a di:ficuldade em se avaliar estas variaveis no

sistema de pastejo continuo.,
4.5. Percentagem de protêina bruta

A analise de PB :foi realizada sobre as amostras

provenientes do período de avaliaçao 88/89 onde as médias

observadas por estaçao :foram de 8,12X na primavera, 8,15Y.

no ve r-ao e-10, 70x no outono. Cons í de rando que uma ana I ise

estatística prévia nao possibilitou observar di:ferenças

signi:ficativas entre as estações e entre os tratamentos

dentro de cada estaçao (P>0,05), optou-se por utilizar a

média de todo período 86/89 para a caracterizaçao da

situaç:lo da pastagem em termos de concentraçao de proteína,
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já que est.a ü t t í ma análise permitiu detectar di:ferenças

estatisticamente signi:ficativas entre os tratamentos

(P<0,05). Os resumos da análise de variancia sao mostrados

no Apêndice 20 enquanto as médias dos tratamentos no
/

Apê nd í ce 21.

A di:ferença signi:ficativa (P<0,05) :foi observada

entre os tratamentos de 21 DD com 9,20% e 77 DD, com 7,80%

de PB. Com concentraçOes 1ntermediárias de PH aparecem os

tratamentos de 63 DD com 8,43%, 49 DD com 8,640" e 35 DI>

com 8,65% e o continuo com 9,02% de PB. A média geral :foi

de 8,76% variando de 7,75 a 10,09%.

A análise de regressao entre os tratamentos de

pastejo rotativo permitiu ajustar a seguinte equaçao

linear:
2Y = 9,5666 - 0,0215 X (P <0,05, R = 0,90) segundo a qual a

percentagem de PB diminui com o aumento no intervalo entre

pastejos. Esta tendência pode ser obervada na Figura 9 e

deve-se principalmente ao estadio mais deavançado

ma tu rac ão das plantas (t.toORE& MOTr, 1973 e MILFORI> &

HAYDOCK, 1965), como tamb~m a maior presença de MM nos

tratamentos com maiores DD, já que este componente nao :foi

retirado da amostra destinada a determinaçao de PB e

segundo SERRAO (1976) apresenta em média, a metade da PB da

:forragem :fisiologicamente ativa.

MURPHY (1972) e OLSEN (1973) através de cortes e

MELLA (1980) e IRULEGUI (1982) em condiçOes de pastejo,

também observaram uma tendência em diminuir a percentagem
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de PB com o aumento no perlodo de descanso.
IRULEGUI (1982) observou em Paspalum guenoarum que

o efeito de DI> foi preponderante sobre a percentagem de N,
havendo dimim\içaO nesta percentagem com o aumento do fator
nn, rel~~10nando este resultado a um efeito de d11u1çao de
N pela translo~açao deste das partes mais velhas da planta
para as mais novas, em crescimento. J~ na fraçao outras
~ramln~as, composta principalmente por espécie nativas de
h~bito prostrado, o autor observou um efeito do fator DD
somente quando associado a pressões de pastejo. Com longos
períodos de descanso e grandes quantidades de resíduos após
pastejo os teores de N foram menores.

SOUZA (1989) nao detectou um efeito do perlodo de
descanso sobre a PB entretanto encontrou uma interaçao
trlplice entre os tratamentos (pastejo continuo e rotativos
com variados períodos de descanso), estaçao do ano e entre
anos, com a distribuiçao das chuvas tendo importante papel
no comportamen-to observado. DUARTE (1960) também observou
uma flutuação nos nIveis de PB de pastagens de gramlneas
tropica is de ver ão , com as percentagens de PB diminundo

quando da ocorrência de um perlodo seco. aAssim
percentagem _de PB algo maior, observada no outono do
perlodo 66/69, pode ser devido as condições mais favorave1s
observadas naquele perIodo.

Os valores de PB sao semelhantes aqueles observados
em outros trabalhos com pastagens nativas no Rio Grande do
Sul. GAVILLON & QUADROS (1974) pelo resultado de amostras
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coletadas em 16 munlclpios, observaram uma percentagem de

PB variando de 10,6Y. na primavera a 8,9X no verao, enquanto

BANDEIRA (1977) encontrou percentagem de PB em torno de

7,5X. SOUZA (1985) encontrou uma percentagem de PB entre

7,1OX e 10,8OX com os níveis da primavera semelhantes

aqueles observados no outono e superiores aos do verao,

CABREIRA (1986) estudando a variaçao da PB de uma pastagem

'natural submetida a níveis de adubaçao nitrogenada,

encontrou teores entre 9,11X e 10,98X com cortes a

intervalos de 5 semanas; DIAS (J981) observou teores médios

de 10,97% e SAl.1>J\NHA-DENARDIN (1989) média de 9,05X.

Estes vaJores ocorrem devido a participaçao de

material morto presente na amosra da forragem. Ao que

parece, as determinações de PB deveriam ser realizadas na

MS de forrilgcm verde, e1imirJêJndo-sc a s us pe í t a da

participaçao do materia~orto. Nestes experimentos, com

um grande número de amostras, torna-se imprat í cave 1 .esta

separaçao do material morto.

° teor de PB da forragem manteve-se superior ao
nível de 7X determinado por MII.FORI> & HAYDOCK (1965),

abaixo do qual a qualidade da forragem nao assegura a

mantença dos an ima is . No ent arrt.o, um fator importante a

ser considerado, é que o animal em pastejo seleciona uma

dieta superior ao valor médio da forragem disponível

(STOBB S , 1973).
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4.6. Animais dia por hectare

Foram formados dois grupos de dados e anal í sados
independentemente. o primeiro grupo derivou dos animais

r

utilizados durante todo o perlodo de doconduçao
experimento, em 67/66 e 66/89. O segundo grupo refere-se
apenas aos três tratamentos que permi~iram observações do
g.anho mé d í o diário (contInuo, 21 DD e 35 DI» e somente
durante o perlodo onde foi posslvel manter dois animais
para cada repetiçao dos tratamentos.

No primeiro grupo de dados nao observou-se
diferença~ significativas (P>0,05) tanto em 87/66 quanto em
88/89 (Ap~ndice~ 22 e 23). Os modelos de regressao cúbica
ajustados para os tratamentos de pastejo rotativo em funçao
dos dias de desc~nso nao apresentou significancia (P>0,05)

apesar dos coeficientes serem sign1f1cativos (P<0,05) em
88/89 (Apêndice 24).

O comportamento observado nos dois perlodos foi
similar (Figura 10), com o número de an.dia.ha-1 diminuindo
do cont Inuo para 21 DI) e 35 DI>, tornando a aumentar até 63

1>1>e diminuindo novamente no tratamento de 77 DI>.
Os- valores observados em 67/66 foram de 819

-Jan.dia.ha no continuo, 78J no tratamento de pastejo
rotatlvo com 21 DD, 692 com 35 DD, 756 com 49 DD, 752 com
63 DD e 589 com 77 DI>. O contInuo, com os maiores valores

de -Jan.dia.ha apresentou-se 12,4Y. superior a média
observada no perIodo, e a amplitude total de variaçao,
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considerando o maior e o menor valor observado, foi de
-131,56U da média, que ficou em 128,61 an.dia.ha .

No período 88/89 os valores observados foram de 669
-1an.dja.h~ para o tratamento de pastejo contInuo, 655 para
/

o rotativo com 21 DI>, 588 com 35 DD, 596 com 49 DD 664 com

63 DD e 613 com 11 DD. A amplitude em relação à média, de
-1623,68 an.dia.ha , foi de 16,31U. Como no perIodo anterior

o valor mais alto foi observado no contInuo, sendo

entretanto estatIsticamente valoresigual aos outros

observados dentro de cada período de avaliação.

Os coeficientes de variação observados (12,61% em

81/88 e 12,88% em 68/89) são classificados como médios e de

magnitude esperada em_experimentos agronômicos.

No segundo grupo de dado~, formados a partir do

nUmero de animais utjlizado~ em um período de 125 dias em

87/88 e 77 dias em 88/89, os coeficientes de variação foram

menores, com 8,43% em 87/88 e 2,64U em 88/89, e são

considerados baixos.

Em 87/88 a análise de variancia nao permitiu

detectar diferenças significativas entre os tratamentos

(P<0,05) (Apêndice 21), entretanto o valor mais alto foi

observado no tratamento rotativo de 21 DD, com 685

an.dia.ha-1, seguido pelo tratamento de pastejo contInuo
-1com 594 an.dia.ha e pelo rotativo de 35 DD com 546

-1an.dia.ha (Figura 11 e Apêndice 25).

Já em 88/89 ocorreram diferenças significativas

entre os tratamentos (P<0,05) com o tratamento de pastejo
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-1contínuo, com 392 an.dia.ha ,assemelhando-se ao rotativo

de -121 DD, com 368 an.dia.ha , e sendo superior àquele de
-1DD, com 345 an.dia.ha . As médias dos rotativos35 foram

semelhantes entre si (Figura 11 e Apêndices 26 e 28):

Os maiores -1valores de an.dia.ha observados em

87/88 são devidos prlncip~lmente a maior pres~ão de

pastejo utilizada neste período, j~ que a produção de

forragem foi semelhante nos dois períodos (Item 4.1). No

caso do segundo grupo de dados analisados, a diferença

observada entre 87/88 e 88/89 foi ainda maior pois com os

potreiros sendo mantidos com o mesmo tamanho e a pressão do

pastejo passando de 6X em 87/88 para 8X em 88/69, o perIodo

em que se pode manter dois animais por potreiro, para fins

de medição do ganho médio di~rio, diminuiu de 125 dias para

77 dias em 88/89.

O -1parãmetro an.dia.ha é uma medida quantitativa

da produção da pastagem, sendo reflexo da matéria seca

produzida em cada tratamento, j~ que a pressão de pastejo

foi mantida constante dentro de cada perfodo para todos os
tratamentos segundo a técnica de lotação variável (fut &
Take) descrita por MOTT & LUCAS (1952).

Seg~ndo MOTT (1960) a lotação pode expressar bem a

produção de forragem, quando sob uma mesma pressão de

pastejo, portanto não se esperava grandes variações na

carga, em função dos resultados de produção de matéria seca

terem sido sem~lhantes nos diversos tratamentos (P>0,05).

Para o segundo grupo de dados cabe o mesmo
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racioclnio de estreita relaçao carga-MS produzida. A

diferença significativa observada entre o tratamento de

pastejo continuo e o tratamento de pastejo rotat1vo de 35

DD, em 88/89, também é funçao desta relaçao, pois apesar da
,r

MS produzida ter sido semelhante entre os tratamentos

(P>0,05) (Apêndice as variáveis - jan.dia.ha e MS28),

produzida foram altamente correlacionados entre si (r =
0,99; P<0,05) . No periodo 87/88 a correlaçao também foi

alta (r = 0,98) apesar de nao significativa (P>0,05).

MELLA (1980) trabalhando com Faspalum 9uenoarum
Arech. consorciado com Desmodium intortum (Milk.) Urb. nao

observou praticamente nenhuma variaçao na lotaç:lo em funçao

dos dias de descanso. As variaçôes na carga só foram

observada~ entre diferentes pressões de pastejo, onde as

maiores pressões proporcionaram uma maior colheita da

forragem, principalmente por reduzir sensivelmente a

quanti da de de MM ar-nrnu La do .

estudo

SO\JZA (1989) em um~ pa~tagem semelhante a deste
- 1encontrou que o ndmero de an.dia.ha acompanhou a

curva de produçao de MS das Diferençaspastagens.

significativas na carga só foram encontradas naqueles

periodos o~de a MS produzida também acusou diferença

significativa entre os tratamentos. Utilizando uma pressao

de pastejo de 6x o autor encontrou como carga média de 2

anos de avaliaçao, 772 -1an.dia.ha , àquelasemelhante

encontrada neste experimento em 87/88 que foi de 728,61
- 1an.dia.ha , também a uma PP de 6~;, e superior àquela
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-1observada em 88/89, de 623,68 an.did.ha , com PP de 8%.

4.7. Ganho de peso vivo médio diário

o ganho médio diário foi avaliado no tratamento de

pastejo contInuo e naqueles de pastejo rotativo com 21 DD e

35 1>1>. O perIodo de avaliaçáo foi de 125 dias em 87/88, a

~ontar de 30 de outubro de 1987, e de 77 dias em 88/89, a

contar de 18 de outubro de 1988, sendo referente ao perIodo

onde foi possfvel m~nter um mlnimo de dojs animajs tester

por pastagem durante 7 dias de pastejo.

MOTT (J973) considera a resposta animal em termos

de produçáo como uma medida de qualidade da forragem, desde

que o potencial do animal seja mantido constante e a

pastagem, como ónica fonte de alimento, nao seja limitante

em termos de quantidade. Satisfeitos estes preceitos o

produto animal é dependente da qualidade da forragem

produzida e da taxa de consumo de forragem pelos animais

(MOrr, 1960).

A análise da variáncia (Apêndices 27 e 28) nao

detectou diferenças significativas entre os tratamentos em

nenhum dos dois perIodos (P>0,05). A média dos tratamentos

em 87/88 de 441 g.dia-1, sendo de no-1s .dia
-1g.dia

456foi

tratamento de pastejo contínuo e 388 e 480 nos

tratamentos rotativos de 21 I>D e 35 DI> respectivamente

(Figura 12, Apêndice 25).

Em 88/89 a média observada foj de 602 9.dia
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sendo de 711 -1g.dia
-1g.dia DD

no tratamento de pastejo contInuo e

539 e 558 nos rotativos de 21 DD e 35

respectivamente (Figura 12, Apêndice 26).

A semelhança dos valores dentro dos perIodos pode
/"

ser devida a igual oportunidade de colheita da forragem em

funç~o da press~o de pastejo ser a mesma para todos os

tratamentos dentro do mesmo período de avaliaçao. BLASER

--et alii (1959), WHEELLER (1962), McMEEKAN & WAl.Sm: (J963)

e POOLEN & LACEY (1979) consideram a lotaçao mais

importante que o sistema de pastejo utili7.ado, e BARRETO

(1976) afirma ser o GMD similar para os animais,

independentemente do método de pastejo, quando em igualdade

de disponibjlidad~ e qualidade dc forragem.

SOUZA (J989), em pastagcm nativa semelhante a aqui

estudada, nao encontrou diferenças significativas no GMD

nos tratamento~ de pastejo contInuo, e roLativos com 21 DD

e 35 DD, atribuindo este resultado a uma limitaçao no

consumo determinada pela pressao de pasteJo de 6X do peso

vivo. Conclusao semelhante pode ser tomada considerando os

maiores valores de GMD observadas em 88/89 comparados aos

obtidos em 87/88, que podem ser devidos à PP mais leve (8X)

utilizada,_ com consequente maior dedisponibilidade

forragem e maior oportunidade do animal obter a sua dieta.

Entretanto, esta conclusao deve ser considerada com

cautela, visto que outros fatores, como menor perIodo de
observaç~o (i25 dias em 87/88 contra 77 dias em 88/89) no

segundo ano e também diferenças climáticas, podem
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influenciado os resultados obtidos.

Segundo BARRETO (1976) as diferenças no GMD entre

sistemas de pastejo encontradas em trabalhos sao devidas a

ratores diversos como solo, clima, espécies e variedades,

C"Onservaçao de forragem, animaislotaçao e tipo de

utiliLados, e MANNETJE et alii (1976) c onc Lu í ram qu e o

método de pastejo tem pouco e fe i1.0 sobre a pr oduc ão animal,

exceto onde um componente expressivo da forragem é afetado

por este sislema. J~ as avaliações de composiçao botanica

realizadas em 87/88 nã o revelaram r nf Lu ê nei as dos sistemas

de pastejo sobre os componentes no período utilizado para

determinaçao do GMD, sendo que a Y. de leguminosas foi

expressiva nos tratamentos neste período.

A magn itude dos valores de observados,GMD

principalmente em 68/69 é expressiva em se tratando de

pastagem nativa, com fertilidade do solo melhorada sendo

superior àquela observada por IRULEGUI (1962) sobre uma

c ons or-c t ac ão de Paspalum guenoarmn e Desmodium intortum,

revelando a potencialidade da pastagem nativa quando bem

manejada.

Os GMD observados tamb~m sao superiores àqueles

encontrados ,_por SOlJZA (1989) e se asseme lham aos oht idos

por BARCELLOS et alii (1960). SOUZA (1969) encontrou como

média de dois anos de avaliaçao em pastagem nativa, valores
-1g.dia ,de 296 229 respectivamente os2'12, e para

tratamentos de pastejo contínuo,e rotativos de 21 DI> e 35

DD.
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BARCELLOS et alii (1960) encontraram, também em

pastagem nativa, como média de 11 anos de avaliação, GMD de

471 -1 -19.dia no pastejo contInuo e 478 g.dia no pastejo

r-o t.a rt vo adubados. adubacao os sistemasSobnã o

proporcionaram G~) de 509 e 514 g.dia-1 respectivamente. A

maior influência foi devida a adllhaÇao, sendo que o sistema

de pastejo teve pouca r rrf Lu ê nc í a sobre o desempenho

an imal .

4.8. Ganho de peso vivo por hectare

As médias de ganho de peso vivo por hectare (G/ha)

dos tratamentos sao mostrados na Figura 13 e nos Apêndices

25 e 26 e os resumos das an~lises de variança, nos

Apêndices 27 e 28.

o rendimento de produto animal por area

dependente do produto por animal e da quantidade de

unidades alimentares colhidas por unidade de area. Entao o

potencial de produto por area pode ser avaliado pela

estimativa da quantidade de forragem, em termos de produto

por animal, e da qu~ntidade de alimento produzido por area

em termos do+nüme ro de animais qu e uma pastagen suporta,

considerando como produzida a forragem que é efetivamente

colhida pelos an í ma í s (MOTf, 1973).

No experimento nao foram detectadas diferenças

significativas (P>0,05) entre a~ médias dos tratamentos,

com o produto animal observado no tratamento de pastejo
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mais apuradas.

Os resultados sao superiores àqueles obtidos por

SCHOOLL et a i r r (1976), IRUl.EGUI et aIii (1984 ) e

ES OSTIGVY (J990).

nativa ganhos

SCHOOLL et alii (1976) obtiveram em uma pastagem
-Jde 80 a H)j kg de PV. ha em do is anos de

avaliaçao, e IRULEGUI et alii (J984) em uma pastagem

'tonsorciada de espécies tropicais, sob pastejo continuo a
-1uma PP de 5%, ganhos de 148 kg de PV.ha . O a n t.or- atribui

o baixo ganho ao fato do manejo empregado n~o ser favorável

a manutenç~o da leguminosa na pastagem cultivada.

pastejo

ESCOSTl:GUY (1990) em uma pastagem nativa sob
-1contInuo encont.rou um G/ha de 137 kg de PV.ha a

-1urna PP de 6% e 99 Io::gde PV.hil quando o PP foi de 8%. As

aval iações foram lp. if.as em anos diferentes e o menor G/ha

na PP mais leve foi devido a condições climáticas

desfavoraveis.

Sendo a pastagem alvo deste trabalho o campo nativo

regenerado, é provável que tenha havido efeito residual das

adubações empregadas por MELLA (1980) e IRULEGUI (1982) na

área experimental melhorando o comportamento produtivo da

pastagem e gos animais.

SOUZA (1989) não encontrou diferenças entre os

sistemas de pastejo utilizados nesta pastagem nativa

regenerada, observando que o past ej o continuo produziu um

G/ha um pouco inferior aos observados nos tratamentos de

pastejo rotativo. Os G/ha foram de 164,214 e 171 xg de
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contInuo assemelhando-se aqueles observados nas duas
varjant~~ de pastejo rotativo.

Em 87/88 o G/ha médio foi de 265 kg de -1PV.ha ,
-1 . -1sendo de 270 kg de PV.ha no contInuo, 263 kg de PV.ha

'"
no rotativo de 21 DI>e 262 kg de PV.ha-1 naquele de 35 DD.
° tratament.ode past.ej o corrt t nuo , teve menor GMI> observado
compensado por um maior número de -1an.dia.ha e os
resutados mo~tram-s~ uniformes, com a maior diferença
observada entre as médias dos tratamentos sendo de apenas
3,05%.

Em 88/89 o G/ha médio observado foi de 223 kg de
-1PV.ha , com o tratamento de pastejo continuo apresentando

-1 •.um ganho de 279 kg de PV.ha , 40,2% superior ao tratamento

de pastejo rotativo de 21 DD, com 199 kg de -1PV.ha , e

44,56% superior aquele de 35 DD, com 193 kg de -1PV.ha .
Estas diferenças entretanto nao foram estatisticamente
significativas (p>0,05) e o coeficientede variaçao de 28,8%
reflete a grande variaçao nos dados. ° pastejo continuo,
além de ter apresentado um GMD mais alto possibilitou, em
funçao de uma produçao de forragem um pouco maior, um G/ha
acima daqueles observados no rotativo.

Ind~pendentemente da nao detecçao de diferenças
significativas entre as médias, os resultados atingidos nos
dois anos revelam a existência de um potencial de produçao
desta pastagem nativa melhorada maior do que o atingido
atualment.e no estado, sugerindo que boas produçôes animais
podem ser obtidas com a utilizaçao de técnicas de manejo
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Pv.ha-1 na média de dois anos de avaliaçao, respectivamente

para os tratamentos de past e.jo corrtr nuo e rotativo com 21

DD e 35 DD. A diferença entre o contínuo e o rotativo de 21

DD foi devida principalmente a uma menor lotaçao empregada

no contínuo, em funçao da menor produçao de MS deste

t.ratame rrt.o .

BARCELLOS et alii (1980) comparandO os sistemas de

-,pastejo cont J nu o e rotat ivo , com e sem ef e ito res idu a I de

urna adubaçao fosfatada de 365 kg de P~05 por hectare,

apl icados em 4 anos, observaram pouca di fe r-enç a nas G/ha

médios de 7 anos entre os sistemas de pastejo. O rotativo

permitiu um G/ha 11,6Y. maior que o cont.ínuo quando nao

adubados e 13,2Y. quando adubados, entretanto o

observado dentro dos sistemas foi em média 65,9Y. maior em

funçao do efeito residual da adubaçao. O G/ha médio de 7

anos de avaliaçao foi de 115,5 e 190,4 kg de PV.ha-1 para o

contínuo com e sem adubaçao e 129,8 e 215,2 kg de -1PV.ha

para o rotativo com e sem adubaçao.

Os resultados obtidos neste experimento e naquele

de BARCELLOS et alii (1980) permitem concluir que o efeito

residual da adubaçao é efetivo mesmo longo tempo ap6s a

aplicaçao, ~ se traduz em melhores rendimentos da pastagem

e dos animais, além de permitir uma melhoria da composiçao

bo~~n1~a da pastagem.



5. CONCLUSOES

Nas condiçOes de realizaçáo do experimento,

evidenciou-se uma maior potencialidade da pastagem nativa

,melhorada para aumentar a produçáo animal, haja visto os

valores de produçao de matéria seca, ganho médio diãrio por

animal e ganho de peso vivo por hectare obtidos.

A produçao de matéria seca e a percentagem de

leguminosas e inços náo foram influenciadas pelos sistemas

de pastejo avaliados, sendo a leguminosa de maior

frequência Desmodium incanum DC., e a espécie tida como

indesejável de maior frequência Eryngium horridum Malme.

O perlodo de descanso afetou linearmente a

percentagem do componente forragem e material morto, com

o primeiro diminuindo a medida em que se aumentou o número

de dias de descanso, em funçáo do aumento na percentagem de

material morto, o que, aliado ao consequente decréscimo na

concentraçáo de proteina bruta, desaconselha o uso de

longos períodos de descanso.

A matéria seca disponlvel e a residual tiveram

comportamentos semelhantes, aumentando com maior número de

dias de descanso, provavelmente em funçáo do aumento na

percentagem de material morto, normalmente rejeitado pelos

animais, já que a oportunidade de colheita da forragem

disponível foi semelhante dentro dos anos, em funçáo da
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utilizaçao de pressOes de pastejo Iguais.
-1an.dia.hao número de esteve estreitamente

relacionado a produçao de matéria seca, sendo maior para o

trat.ament.o de pas t ejo cont I nuo na pr Lrnave r-a de 1966. JA o

ganho m~djo diário e o ganho por hectare nao foram afetados

pelos sistemas de pastejo utilizados, entretanto os valores

observados sao superiores à média do Estado em pastagens

"nativas e inclusive algumas pastagens cultivadas.
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APENDICE 2 - Resultado das analises de solo da area exper i-
me nt.aI , realizados pelo Laborat.6rio de Analise
de Solo da Faculdade de Agronomia da UFRGS.

Pot.reiro pH P K M.O.
H20 SMP (ppm) (ppm) y.

,.
1 5,0 6,1 8 128 2,4
2 5,0 6,2 12 128 1,9
3 5,1 6,1 16 104 2,6
4 5,2 6,2 17 88 2,3
5 5,2 6,2 8 64- 2,1
6 5,3 6,4 10 96 2,5
7 5,2 6,3 7 72 2,3
8 5,3 6,2 16 128 2,3
9 5,1 6,2 12 88 2,2

10 5,0 6,0 13 64 2,2
11 5,2 6,2 7 88 3,1
12 5,1 6,1 1 120 2,0
13 5,1 6,2 4 112 2,3
14 5,1 6,2 15 104 2,3
15 5,0 6,1 21 110 2,1
16 5,2 6,4- 9 120 1,7
17 5,1 6,1 9 128 2,3
18 5,2 6,3 8 88 2,2
19 5,2 6,4 11 112 2,0
20 5,2 6,2 10 104- 2,0
21 5,2 6,2 9 140 2,3
22 5,2 6,4- 9 104 1,8
23 5,4 6,5 4 84 2,1
24 5,0 6,4 6 84 1,9
25 4,9 6,2 10 100 2,3
26 5,3 6,6 13 80 2,1
27 5,2 6,3 4 84 2,6
28 5,1 6,2 10 120 2,3
30 5,0 6,0 8 104 2,6
31 5,1 6,0 6 88 2,7
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APCNDICE 3 - Resumo das analises de vari3ncia das obs~íva-
çOes de matéria seca produzida (kg MS.ha )
em 1967/66 e 1966/69.

APCNDICE 4 - Resumo das analises de regress30 para a maté-
ria seca produzida (MS) em 1967/66 e 1966/69
com os coeficientes e respectivas probabilida-
des.

RL

..- _.-
67/66 6tV89

COEF I C n:N'TES p COEF IC lENTES P
...- . - .__ .._"

8970,2945 0,0073** 10138,6977 0,1666

-263,0739 0,0185* -360,5870 0,3264

5,9118 0,0165* 7,3751 0,3529

-0,0419 0,0180* -0,0445 0,3920
-_._.~--_.

R2 = 0,99 R2 = 0,69

Fonte

Constante

RQ

RC
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A~NDICE 5 - Resumo das an~lises de variancia da taxa de
crescimento nas três estações estudadas nos
perlodos de ava11açao de 1987/88 e 1988/89.

---_._-_. _ ...

Fontu 81138 88t89
..._-- .._.'- ..- -_._--

de G].. Pril. Veria ~ODO PrÍl. Vtria ~ODD------- -_ .._-
Vui~ '" r '" r '" r '" r '" r '" r

Trlt. 2l,IH 0,075 ~],SIS O,O211 19,m 0,201 ]5,152 0,4&1 26,2()ft O,OI~ 40,750 G,m
, its. 22 6,~JO 1,OOS 9,34-9 l5,600 l,~t5 18,146

Toúl 21
-----_.-,

- -I -I - -I . -I - -I . -J - -J . -I - -I-I
t=1~5(lQIIS.1Y .di, t=t6,]6Q11S.1Y .dll t=IJ,15Q11S.lY .dll t=I9,~.lY .dll t=U,JSQIIS.lY .di'

CV=11,4JX CV=II,I)lI CV=23,2~ CV=JO,I2X CV=16,2SX

- -I-It=16,m;e;.1Y .di,
CV=25,511"
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APENDICE 6 - Taxa de crescimento médias observadas por tra-
tamento nas três estações estudadas nos perío-
dos de avaliaçao 1987/88 e 1988/89.

1~ Ano 2~ Ano
Tr.tamentos

·Primaver. Verao OUtono Primavera Verao OUtono
(NS) (u) (NS) (NS) (* ) (NS)

-1 -1........................ JcgMS.ha .dia ......................

Continuo 11,10 13,45b 1,45 20,10 11,75be 13,75

21 DD 19,05 13,15ab 13,55 17,20 17,10a 24,15

35 DD 14,90 14,15ab 14,40 14,90 10,50be 17,25

49 DD 12,90 15.95ab 16,15 11,20 tI,10e 11,60

63 DD 10,00 24,45a 14,05 23,45 7,25c 11,20

11 DD 12,50 11,45b 12,10 26,00 13,40ab 15,35

Medias na mesma coluna, seguidas da mesma letra ·sao estatisticamente iguais
pelo teste de Duncan. NS = P > 0·,05. (*) = p <0,05. (**) = P c o.or.



118

AP1:NDICE 7 - Resumo das anál ises ,de r-e sress ão para a taxa
de crescimento nas três estaçOes estudadas nos
períodos 1987/88 e 1988/89 com os coeficien-
tes e respectivas prohahilidades.
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Percentagens médias dos componentes legumino-
sas, forragem, material morto e inços, obser-
vadas em três estaçOes no perlodo experimental
1987/88 em funçao de sistemas de pastejo.

Componente
por

estaçao
C''l

Tratamentos

Continuo ~dlU21 DD 3S DD ~9 DD 63 DD 77 DD

Primavera
Verao
O\:ltono

Primavera
Verao
OUtono (a)
M. Morto
Primavera

OUtono

JDÇOS

Primavera

Verao
OUtono

17,55

4,72

71,~J
69,15

16,47

14,75
6,83

73,60

53,71all 63,78a

23,21 23,48
28,76aJx: 19,22bc

32,6840,29

5,36

2,011

2,91

3,23
3,53

23,25

16,96
6,63

76,30
60, 65all

18,22
19,06c

36,92

6,88

4,63
2,~2

22,52

10,13
2,31

75,42
74,58
59,49all

22,69
22,03abc

40,19

1,1111

3,38
0,31

13,15

1~,00
3,25

113,113
61,15
58, 66all

13,16
37,65all

39,70

3,00

1,20

17,74
9,77

611,73
60,47
52,211b

23,16
311,45a

1,07
0,20

19,74

14,711
5,67

74,50

60,52

20,511
22,115

36,115

4,71.

2,&0
2,62

• = p < 0,05
aa = p <0,01

Medias na mesma lInha seguidas da mesma letra, nao dl~erem estatlstlcamente pelo teste
de 1\JJ[ey•
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AP.CNDICE 9 - Resumo das análises de variancia dos efeitos
dos tratamentos sobre a percentagem de legu-
minosas nas três estaçOes estudadas.

Fonte., PrImavera
de GL

Varlacao QM P
,

Trat. 5 70,702 0,093

Res. 22 32,390

Total 27
-,

x = 19,74X
c'V = 20,62"

Verao Outono
p p

32,005 0,079 16,793 O,039a
14,272 5,003

x = 14,76"
CV = 25,55"

x = 5.67"
CV = 42.73"

A~NDICE 10 - Resumo das análises de variancia dos efeitos
dos tratamentos sobre a percentagem de com-
ponente forragem nas três estaçOes estudadas.

Fonte., Prlrnavera Verao Outono
de GL

Varlacao QM p' QM P QM P

Trat. 5 54,013 0.297 162,031 0,074 107,266 O,019a

Res. 22 41,361 77,270 31,4HI

Total 27

x = 74,50" x :: 74,34" x =60,52"
CV = 6,61" CV = l1,1P CV :: 9,26"
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Apt;NDICE 1j - Resumo das análises de va r í ã nc í a dos efeitos
dos tratamentos sobre a percentagem do compo-
nente Material Morto nas três estaçOes estu-
dadas.

Fontes Primavera
de GL

Varlac;3o , QM P

Trat. 5 55,789 0,1l0

)les. II l8,079

Total 27

x = lO,58"
CV = 25,74"

Ver30 OUtono
P p

254,866 o,oo~ 758,009 0,959

53,6l3 3811,036

x = 22,85"
CV = 3l,04"

x =36,85"
CV =167,52"

Apt;NDICE 12 - Resumo das análises de variancia dos efeitos
dos tratamentos sobre a percentagem de compo-
nente Inços nas três estacOes estudadas.

Fontes Primavera
de GL

Vartaclo QM p

Trat. .5 18,950 0,501

)leso 22 21,151

Total 27

x = .,71"
cv= 97,5<JIC

Ver30 OUtono
p p

8,6l1 0,883 10,832 0,0676
9,769 17,099

x = 2,&0'"
CV =115,62"

x = 2,6Z"
CV =157,8ZX
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A~NJ)]CE 13 - Resumo das arrá I ise s de regressao para o com-
ponente leg\lminosiI nas t.rês estações estuda-
das com os coeflcl('nt.es e suas respectivas
probabilidades.

PrImavera Ver30 OUtono
Fonte

"Coe! . P coe r , P coes . P

cons t . -40,9645 0,074 24,106 0,640 12,306 0,650

RL 4,5521 0,059 -0,605 0,051 -0,310 0,072

RQ -0,1007 0,051 0,014 0,056 0,003 0,939

RC 0,0006 0,052 -0,001 0,040 0,001 0,967

R2 0,99 R2 0,37 R2 = 0,69

APt:NDICI: 14 Resumo das análises de regressao para o com-
ponent.e forragem nas três estações estudadas
com os coeficientes e suas respectivas proba-
bilirfades.

PrImavera
Fonte

Coe!. p

Con.!t. 115,7HjZ 0,095

RL -3,7291 0,211

RQ 0,0903 0,102 .

RC -0,0007 0,165

1t2= 0,96

Ver30 OUtono
Coet. p Coet. p

87,7450 0,000.* 67,3003 0,000.*

-0,3573 0,013* -0,1764 0,010.
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APf:NDICE 15 _. Resumo das anál ises de reqress ão para o com-
ponente M~terial Morto nas três estações es-
tudadas com os coeficientes e suas respecti-
vas probabilidades.

Pr í mave r a
Fonte

ceet . P.'

Con.st. 1.2267 0,9111

RL 2,0296 0,625

RQ -0,0563 0,559

.,RC 0,0004- 0,520

R2 = 0,66

Ver40 Outono

Coe t . P Coe t . P

7,3333 0,190 23,7100 0,001**

0,4179 0,016* 0,2245 O,02~

APf:NDICE 16 _. Resumo das anál ises de r-e sr-ess ão para o com-
ponente Inças nas três estações estudadas com
os coeficientes e suas respectivas probabili-
dades.

rr lmavera Ver30 Outono
Fonte

Coet. P cce r , P Coet. P

Consto -17,1341 0,610 -6,6329 0,331 13,6659 0,421

RL 1,1101 0,511 0,1732 0,220 -0,1375 0,520

RQ -0,0416 0,491 -0,0130 0,215 0,0143 0,566

RC 0,0003 0,469 0,0001 0,225 0,0001 0,591

R2 = 0,69 R2 = 0,91 R2 = 0,77
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A~NDICE 17 - Médias d~lmatéria seca dispon1vel e residual
(kgMS.ha ) observadas nos per1odos 1987/88 e
1988/89 em funçao de sistemas de pastejo.

87/88 88/89
Tratamento ---------

, MS Disp. MS Res. MS Disp. MS Res.
(** ) (** ) (** ) (* )

._. ------

Continuo 1.329bc 603ab 1.594b 1.464a,

, 21 DD 1.302c 646b 1.413b 784b

35 DD 1. 445bc 676b 1.709b 953ab

49 DD 1.775ab 941a 1.972ab 1.127ab

63 DD 2.065a 1.049a 2.352a 1. 340ab

77 DD 1.909a 608ab 2.574a 1.133ab

* p < 0,05

** P < 0,01
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APt::NDICE 18 - Resumo das anc1lises de variância dos efe itos
dos tratamentos sobre a matéria seca disponí-
vel e res idu a l em 1987/88 e 1988/89.

~
BlAB BM9

de a
"I; , "I; , "I; , "I; ,

Yuj~ Di.s,. les. Di.!,. W.

,

Tut. lO6n1,900 0,000 BIW!,m 0,000 631320,010 0,000 ml60,&90 0,00

Ii!. 2Z mIO, lIO 11)4.36,m sms,900 60190,102
•• _. __ ·0 ______ •__ ,

Tob) 21

- -I i = 131 ~.~-1 - -1 x = 95ft ~.~-I1= U91 ks.~ I = 1.101 ~.~
CY= 11,001' CY= n,9'lX CY= 13,SIX CY= 2S,SIP

AP~NDICE 19 - Resumo das anc1lises de regressao para a maté-
ria seca disponível e residual em 1987/88 e
1988/89 com os coeficientes e respectivas
probabilidades.

-------,------,.

BVU
Fonte

Cor!. I; r
Dis,.

Corf. I;
les.

, Corf.1;
Disp.

, Corf. IIS
lu.

,

CcllI.!U!rtt 1101,020 0,011 Jl9l,981 6,405 1010,950 0,000 IMI,609 O,I~

n 12,510 o,M1 -58,350 o,S~ 20,810 0,001 -36,931 0,281

IQ I, ftI4 o,.m 1,4-20 0,115

IC -i),OI~ o,m -0,012 0,1#
------_.' -------

2 2 2 2I = 0,11 I = 0,89 I = 0,9B I = 0,99
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A~NDICE 20 - Resumo da análise de variancia da proteína
bruta (PB) média no período 1988/89.

Fonte de
Variaçao GL p
-------------------

Tratamentos.' 5 0,1880 0,026

Resíduo 22 0,2498
------------------------ ------------

Total 21

x = 8,75X de P.B
CV = 5,11X

A~NDICE 21 - Proteína bruta (PB) média observada por tra-
tamento no período 1988/89.

Tratamentos Proteina Bruta
(X)

Çontínuo 9,02ab

21 DD 9,20a

35 DD 8,65ab

49 DD 8,64ab

63 DD 6,43ab

17 DD 7,80b
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APENDICE -122 - Métodos de an.dia.ha dos tratamentos
liados nos períodos 1967/69

ava-

Tratamentos
,

Contínuo

21 DD
-'35DD
49 DD
63 DD
77 DD

Médias

-1an,dia.ha

67/66 68/89

619 669
761 655

692 568

756 596

752 664

569 613
-----

726 623

204 k9 200 k9

- -- ..--_._--------------------

Peso médio do novilho:
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AP~NDICE 23 - Resumo das an~liS~j de variancia das observa-
ções de an.dia.ha em 1987/88 e 1988/89.

Fontes
de

Variaçao

87/88 68/89
GL ------_._.".- .._._-_. -

P P

Trat. 5 19188,47 0,0934 0,30488254,57
"

Res. 22 8801,37 6409,96

-" ... "." "" ---------

x = 728,61
CV = 12.87%

x = 623,68
CV = 12,84%

AP~NDICE 24 - Resumo gis analises de regressao de
an.dia.ha em 1987/88 e 1988/89 com os coe-
ficientes e respectivas probabilidades.

Fonte

--, -_ ..-..----- _ .... _ .. - .__ . - .•.-
87/88 88/89

Coeficientes P Coeficientes P
..- ... _ .._ ......- . __ .

1362,4801 0,1328 1325,6396 0,0251*

-48,1511 0,2651 -47,9269 0,0486*

1,1431 0,2525 1,0762 0,0486*
-0,0084 0,2381 -0,0073 0,0495*

R2 = 0,94 R2 = 0,99

Constante

RL

RQ

RC
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-1AP!:NDICE 25 - Médias de MS, an.dia.ha ,GMD e G/ha
observadas em funçao d01 tratamentos na
primavera-verao de 1987/88-/

MS -1 -1 GMD_1Tratamentos an.dia.ha G/ha_1(kg.ha ) (g.dia ) (kgPV.ha )
~ --_.'-- * -~

ContInuo .' 4030 594 456 270

21 DD 4527 685 388 263

35 DD 3938 546 480 262

1/ 2 an./Pastagem

AP!:NDICE 26 - Médias de MS, an.dia.ha-1, GMD e G/ha obser-
vadas em f~9çao dos tratamentos na primavera
de 1988/89-

Tratamentos MS -1 -1 GMD_1 g/haan.dia.ha
(kg.ha ) (g.dia ) (kgPV.ha-1)

ContInuo 3383 392a 711 279

21 DD 3199 3()8ab 539 199

35 DD 3054 345b 558 193

Média na mesma coluna seguidas pela mesma letra nao diferem
estatIsticamente a 5Yo pelo teste de Tukey.
1/

2 an./Pastagem
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AP1::NDICE 27 - Resumo das análises de variancia dos parame-
tros matéria seca produzida (MS), an.dia.ha-1
ganho médio diário (GMD) e ganho por hectare
(G/ha) na primavera - verao de 1987/88.

-F-Cll-Itt-.~-----IIS-------,n-.d-i,-.-~--J------;-·--------._~---

de GL ----"
Vl1j~ '" ,

GL --

'" ,
GL ------ GL

'" , ,
J:r;,t. 8S04-9J,1S 0, 250ft 9983,16 0,1509 61,15 0,91069109,33 0, mo

lu. 2m,33 6916,0019 S1l291,89

Tou! n21
.. _---- ,,- .... __ ._. --_._-------

-I
I: 41&0,5 k;fi.~

CV: 18,1bl'

- -I
I : •••.1,]] '.dll

CV:1ft,92

- -I
I: m QlV.1II

CV:1T,12"

-
I : 6011,61

CV: 8,43"

APl:NDICE 28 - Resumo das análises de variancia dos parame-
tros matéria seca produzida (MS), an.dia.ha-1
ganho médio diário (GMD) e ganho por hectare
(G/ha) na primavera de 1988/89.

_._. - ---_._.
Fontes IIS -I CJIl ~In.dil.~

de GL GL GL GL
Vni~ '" r '"

,
'" r '" r

J:rlt. 2 116641,02 0,1329 Il~SO o,om' 2 ]~,33 O,318S mS,58 0,1631

Ir s. 19 3692(11,42 94,83 212B,13 4149,12

TouJ 21 11

-I - - . - J - -I
I: lO91,S ..,.11I I: 368,51 I : 602,ftS ,. dll I : m,u QlV.U

CV= 19,6SX CV: 2,64X CV: 21,31 CV: 28,80
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